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หนังสือชีช้วนการเสนอขายหนวยทรัสต 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

เสนอขาย 
หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 
กองทรัสตไมกําหนดอายุและไมรับไถถอนหนวยทรัสต 

แหลงเงินทุนในการซ้ือทรัพยสินมาจาก 
  (1) ระดมทุนโดยการเสนอขายหนวยทรัสต มูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกิน                          3,208,400,000 บาท 
  (2)  กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับเขาลงทุนในทรัพยสินคร้ังแรก 
   ในวงเงินทั้งสิน้ไมเกิน  1,370,000,000  บาท 
  (3)  เงินประกันการเชาและการบริการจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน     125,000,000  บาท 
   รวมจํานวนเงินที่ไดจากแหลงเงินทุนทัง้สิ้นไมเกิน 4,703,400,000 บาท 
  โดยกองทรัสตจะเขาลงทุนในทรัพยสิน ในมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน        4,481,000,000 บาท 

โดยมีหนวยทรัสตที่จะเสนอขายจํานวนทั้งสิ้น 310,790,000 หนวย 
ราคาเสนอขาย 10 บาทตอหนวย และมูลคาที่ตราไวของหนวยทรัสตจะเทากับราคาเสนอขาย 

วัตถุประสงคของการระดมเงินในคร้ังนี้ของกองทรัสต เพื่อนําเงินที่ไดจากการระดมทุน 
ไปลงทุนกรรมสิทธิใ์นอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใน 

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2  
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และ 
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

ผูเสนอขายหนวยทรัสต (ผูจดัการกองทรัสต) 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

ทรัสต ี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูจัดการการจัดจาํหนาย 
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน 20 พฤษภาคม 2557   
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน มีผลใชบังคับ 28 พฤศจิกายน 2557 

ชวงเวลาการเสนอขายหนวยทรัสต 1- 4 ธันวาคม 2557  
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหนวยทรัสตกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือที่กําหนดได  

ในกรณีที่มียอดการจองซ้ือหนวยทรัสตเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนในทรัพยสิน 
 

 
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตนี้ มิไดเปนการแสดงวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหนวยทรัสตที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยทรัสตที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตแตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลใน
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหนวยทรัสต  

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตมีขอความหรือรายการเปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรแจงในสาระสําคัญ ผูถือหนวยทรัสตที่ไดซื้อหนวยทรัสต
ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตและหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหนวยทรัสตอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากผูเสนอ
ขายหนวยทรัสตไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหนวยทรัสตและหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกิน 2 ปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตและ
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น.-15.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

คําเตือน : การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 
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สารบัญ 
  หนา 
คําจํากัดความ ก 

สวนที่ 1  สรุปขอมูลสําคัญของหนวยทรัสต (Fact Sheet)  
 1. สาระสําคัญของกองทรัสต 
 2. ความเส่ียงสําคัญของการลงทุนในหนวยทรัสต 
สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับกองทรัสต   

1. ปจจัยความเส่ียง  1-1 
2. ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินหลักของกองทรัสต  2-1 
3. ขอพิพาทหรือขอจํากัดในการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย  3-1 
4. การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย  4-1 
5. ประมาณการงบกําไรขาดทุนของกองทรัสตสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจัดต้ัง  5-1 
6. รายการระหวางกัน  6-1 
7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน  7-1 
8 โครงสรางและการดําเนินงานของกองทรัสต  8-1 
9. ผูจัดการกองทรัสต  9-1 
10. ทรัสตี  10-1 
11. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต  11-1 
12. นโยบายการกูยืมเงินในอนาคตและการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต  12-1 
13. นโยบายการจายประโยชนตอบแทนและขอจํากัด  13-1 
14. นโยบายการลงทุนในอนาคต  14-1 
15. ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ  15-1 

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยทรัสต  

1. รายละเอียดของหนวยทรัสตที่เสนอขาย 
2. การจอง การจัดจําหนายและการจัดสรร 
3. ประมาณการคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอขายคร้ังนี้ 

สวนที่ 4  การรับรองความถูกตองของขอมูล  

1. การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยผูจัดการกองทรัสต 
2. การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 

ภาคผนวก 1  รางสัญญากอต้ังทรัสต 
ภาคผนวก 2  สรุปรายงานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย 
ภาคผนวก 3  ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแต 1 พฤศจิกายน 2557 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
ภาคผนวก 4  หนังสือรับรองจากทรัสตี 
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คําจํากัดความ 

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผอนผัน หนังสือซักซอมความ

เขาใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ

เอกสารอื่นใดท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายท่ีออกโดยอาศัย

อํานาจตามพ.ร.บ. หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ี

เก่ียวของ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

กองทรัสต หมายถึง ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท ที่จัดต้ังขึ้นตามสัญญากอต้ัง 

ทรัสต 

กลุมบุคคลเดียวกัน หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลาย

ลักษณะดังตอไปนี้ ตามประกาศ ทจ. 49/2555 (รวมทั้งที่มีการ

แกไขเพิ่มเติม) 

(1) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

(2) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้น

ซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวา

ทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ งหมดหรือความเปน

หุนสวนท้ังหมด 

(3) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แตทั้งนี้   

มิใหรวมถึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

ก า ร ดู แ ล บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

บํารุงรักษาทรัพยสินในสวนท่ีไมเปน

สาระสําคัญ (Minor Repair or 

Maintenance) 

หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาด, การดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน, 

การรักษาความปลอดภัยในโครงการ ,  รวมทั้ งการดูแล

บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคาร (เฉพาะกรณีท่ีไม

มีผูเชา) และภายนอกอาคาร 

การดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาทรัพยสินในสวนที่ไมเปน

สาระสําคัญ (Minor Repair or Maintenance) รวมถึง 

คาใชจายประจําตางๆ  ที่ เ กิดขึ้นจากการใหบริการ  หรือ

คาใชจายที่ เ กิดขึ้นจากการจางบริการของผูใหบริการท่ี

เก่ียวของในเรื่องดังกลาว เชน 
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- การวาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือบริษัทรักษา

ความปลอดภัย 

- การวาจางคนสวน หรือ บริษัทในการดูแลรักษาสวนและ

ภูมิทัศน รวมทั้งวัสดุอุปกรณในการในการดูแลรักษาสวน

และภูมิทัศน 

- การเก็บ และกําจัดขยะ  

- การวาจางชาง หรือวิศวกรประจําโครงการ ผูจัดการหรือ

ผูดูแลโครงการ  

ทั้งนี้ ไมรวมถึง 

- คาใชจายที่เกิดจากการสึกหรอของทรัพยสินจากการใช

งานตามปกติ 

- คาวัสดุส้ินเปลือง 

- การซอมแซม และการติดต้ังงานระบบตางๆ ที่มีความ

จําเปน เพิ่มเติม 

- คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง

 อาคาร (เชน เสา คาน ผนัง พื้น หลังคา) เปนตน 

การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 

(general mandate) 

หมายถึง การเพิ่มทุนของกองทรัสตตามมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตที่

ใหอํานาจผูจัดการกองทรัสตกําหนดหรือเห็นชอบวัตถุประสงค

การออกและจัดสรรหนวยเพ่ิมทุนแตละคราวตามความ

เหมาะสม เชน การกําหนดราคา วันและเวลาท่ีจะเสนอขาย 

หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหนวยทรัสต เปนตน 

โครงการ หมายถึง โครงการอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาใน  

(1)  โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 

และโครงการศูนยกระจายสินคา  WHA ลาดกระบัง 

Phase 2 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด กม. 18) และ 

(3)  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด กม. 23) 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งรวมถึง

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

คาเชา 

 

หมายถึง 

 

คาตอบแทนที่ไดรับจากการใหเชา การใหใชพื้นที่ และการ

ใหบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการใหเชาหรือการใหใชพื้นที่ ทั้งนี้ ให

หมายความรวมถึงคาบริการสวนกลาง (Common Area 

Management Fee) และ/หรือ คาบริการสาธารณูปโภค และ/

หรือ การใหบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการเชาหรือทรัพยสินที่

ใหเชา 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทางการเงิน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความ

เห็นชอบ 

ทรัพยสินหลัก หมายถึง ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตสามารถลงทุนไดตามหลักเกณฑที่

กํ าหนดในประกาศ  ทจ .  49/2555 และประกาศอื่ นที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศ

กําหนดหรือแกไขเพิ่มเติม 

ทรัพยสินอื่น หมายถึง ทรัพยสินที่กองทรัสตสามารถลงทุนได ซึ่งไมใชทรัพยสินหลัก 

ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสต  

ทรัสตี หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

แบบแสดงรายการขอมูล หมายถึง แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประเภท

หนวยทรัสต (แบบ 69-REIT) ฉบับนี้ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของ

กองทรัสต 

หมายถึง แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของกองทรัสต(แบบ 56-

REIT) 

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง หมายถึง บุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ผูจัดการกองทรัสต 

(2) กรรมการ ผูบริหาร บุคคลที่มีอํานาจในการจัดการ หรือ

บุคลากรของผูจัดการกองทรัสต 

(3) ผูถือหุนรายใหญของผูจัดการกองทรัสต 

(4) นิติบุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญเปนบุคคลเดียวกับผูถือหุน

รายใหญของผูจัดการกองทรัสต 

บริษัทฯ หรือผูกอต้ังทรัสต  หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

ประกาศ ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง

การออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. ทรัสต หมายถึง พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. หลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

ผูจัดการกองทรัสต หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด ใน

ฐานะบุคคลท่ีทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตตามสัญญา

กอต้ังทรัสต 

ผูจัดการการจัดจําหนาย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูถือหุนรายใหญ 

 

หมายถึง 

 

บุคคลที่ถือหุนของนิติบุคคลใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

เกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

ผูถือหนวยทรัสต หรือ ผูรับประโยชน หมายถึง ผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ในฐานะผูรับประโยชนภายใต

สัญญากอต้ังทรัสต 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูที่

ไดรับมอบหมายจากผูจัดการกองทรัสตใหทําหนาที่ในการ

บริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักของกองทรัสต 
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปน

ผูสอบบัญชีของกองทรัสต โดยเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชี

รายชื่อที่ได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม

ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ

บัญชี (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตองมิใชกรรมการ 

พนักงานหรือลูกจางของทรัสตี 

รายงานการประเมินคา

อสังหาริมทรัพย 

หมายถึง รายงานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะ

ลงทุน ซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑในประกาศ ทจ. 49/2555  

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล หมายถึง 20 พฤษภาคม 2557  

สัญญาท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน

ทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรก 

 

หมายถึง สัญญาดังตอไปนี้ 

(1) สัญญาซ้ือขายที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

(2) สัญญาโอนสิทธิการเชาที่ดินและสัญญาเชาที่ดิน 

(3) สัญญาซ้ือขายอุปกรณ และงานระบบสาธารณูปโภค 

(4) สัญญาตกลงกระทําการ (Sponsor Undertaking) 

(5) สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

สัญญากอต้ังทรัสต (Trust Deed) หมายถึง สัญญากอต้ังทรัสตซึ่งจะไดลงนามระหวางผูกอต้ังทรัสต

และทรัสตีตอไป เพื่อโอนหรือกอทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ใน

ทรัพยสินจากผูกอต้ังทรัสตใหแกทรัสตี ดวยความไววางใจ

ใหทรัสตีจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูรับประโยชน 

สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต หมายถึง สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตซึ่งจะไดลงนามระหวางทรัสตี

และผูจัดการกองทรัสต 

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หนังสือรับรองจากทรัสตี หมายถึง หนังสือรับรองจากทรัสตีหรือผูที่จะเขาเปนทรัสตีของกองทรัสต

วาจะยอมรับที่จะเขาปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตีของกองทรัสต 

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ ทจ. 49/2555 และ

ประกาศอื่นใดที่เก่ียวของที่ออกตาม พ.ร.บ. ทรัสต 

หนวยทรัสต หมายถึง ใบทรัสตที่แสดงสิทธิของผู ถือในฐานะผู รับประโยชนใน

กองทรัสต 
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สวนที่ 1 

สรุปขอมูลสําคัญของหนวยทรัสต (Fact Sheet) 

 

 

 

 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

1. สาระสําคัญของกองทรัสต 

ช่ือกองทรัสต (ไทย) ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิว

เอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

ช่ือกองทรัสต (อังกฤษ) WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 

ช่ือยอ WHART 

ผูจัดการกองทรัสต บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยทรัสตในครั้งนี้ 

คุณสมบัติของหนวยทรัสต ประเภทระบุชื่อผูถือและชําระเต็มมูลคาทั้งหมด รวมทั้งไมมี

ขอจํากัดการโอนหนวยทรัสต  เวนแตขอจํากัดที่ เปนไปตาม

กฎหมายตามที่ไดระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต 

จํานวนหนวยทรัสตที่เสนอขาย 310,790,000 หนวย 

สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตและหนังสือช้ีชวน 
ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของกองทรัสต  ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและ
บริษัทฯ หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนที่บริษัทฯ ย่ืนตอ สํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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มูลคาเสนอขายรวมทั้งส้ิน ไมเกิน 3,208,400,000 บาท (ซึ่งเม่ือรวมกับเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินสําหรับเขาลงทุนในทรัพยสินคร้ังแรกมูลคาทั้งส้ินไมเกิน 

1,370,000,000 บาท และเงินประกันการเชาและการบริการ

จํานวนไมเกิน 125,000,000 บาท รวมจํานวนเงินที่ไดจากแหลง

เงินทุนทั้งส้ินไมเกิน 4,703,400,000 บาท ซึ่งกองทรัสตจะใชเงิน

จากแหลงเงินทุนดังกลาวเขาลงทุนในทรัพยสินมูลคารวมไมเกิน 

4,481,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)) 

ทั้งนี้การกูยืมของกองทรัสต จะทําใหกองทรัสตมีความเส่ียงจาก

การกูยืมเงินสูงขึ้น (รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดพิจารณา หัวขอ 

1.5.4 สรุปราคาประเมินของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน) 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย เทากับราคาเสนอขาย  

ราคาเสนอขาย 10 (สิบ) บาท ตอหนวย 

ลักษณะการเสนอขาย เสนอขายตอนักลงทุนดังตอไปนี้ 

ประเภทนักลงทุน จํานวนหนวยทรัสตที่เสนอขาย (หนวย) 

(1)  เสนอขายตอ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ประมาณ 46,618,500 หนวย โดยจํานวนหนวยทรัสตที่จะ

จัดสรรจริงใหแกดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะคิดเปน

สัดสวนไมนอยกวารอยละ 15 แตไมเกินรอยละ 20 ของ

จํานวนหนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายจริงไดทั้งหมด

หลังจากปดการเสนอขายหนวยทรัสตในครั้งนี้ 

(2)  เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน ประมาณ 100,000,000  

(3)  เสนอขายตอนักลงทุนสถาบันซ่ึงเปนตัวแทน
จําหนายหนวยทรัสต 

ประมาณ 20,000,000 

(4) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัด
จําหนาย และผูจัดจําหนาย 

ประมาณ 84,171,500 

(5) เสนอขายตอนักลงทุนรายยอย ประมาณ 60,000,000 

 (โปรดดูคํานิยามของนักลงทุนแตละประเภทในสวนท่ี 3 ของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน) 

ผูจัดการการจัดจําหนาย บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
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1.2 ราคาในการเขาลงทุนในทรัพยสินหลักครั้งแรกที่สูงกวาราคาประเมิน 

ในการเขาลงทุนในทรัพยสินหลักคร้ังแรกน้ี กองทรัสตจะเขาลงทุน ในทรัพยสินในราคาสูงสุดไมเกิน 4,481 ลาน

บาท (สูงกวาราคาประเมินของทรัพยสินคาตํ่าสุดที่จัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระประมาณ 261 ลาน

บาท หรือประมาณรอยละ 6.181) ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาราคาลงทุนสูงสุด

ดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม และสามารถยอมรับได เนื่องจากหากพิจารณาจากกรณีที่ไมมีเงินกูยืมประมาณการ

อัตราผลตอบแทนในปแรกของกองทรัสตจะเทากับรอยละ 6.29 ซึ่งจะตํ่ากวาอัตราเงินปนผล (Dividend Yield) 

จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะเทียบเคียง2  ซึ่งมีอัตราเงินปนผล (Dividend Yield)  

เทากับรอยละ 6.783  อยูรอยละ 0.49 แตเนื่องจาก ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนนั้น มีอายุคงเหลือของสัญญา

เชา ที่เกินกวา 3 ป คิดเปนสัดสวนรายไดคาเชาเทียบกับรายไดคาเชารวมประมาณรอยละ 75.3 ในขณะท่ีกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงงาน และ/หรือคลังสินคาซ่ึงเปนทรัพยสินที่มีลักษณะใกลเคียงกับทรัพยสินที่

กองทรัสตจะลงทุน จํานวน 2 กองน้ัน มีอายุคงเหลือของสัญญาเชา เกินกวา 3 ป คิดเปนสัดสวนรายไดคาเชาเทียบ

กับรายไดคาเชารวมประมาณรอยละ 10.3 และ 35.7 ตามลําดับ ซึ่งผูจัดการกองทรัสตและท่ีปรึกษาทางการเงิน 

เห็นวาอายุคงเหลือของสัญญาเชาที่ยาวกวาจะมีความเส่ียงที่ตํ่ากวา  

ทั้งนี้ หากพิจารณาประมาณการอัตราผลตอบแทนในปแรกของกองทรัสตในกรณีมีการกูยืมเงินจะเทากับรอยละ 

7.24 แมวาจะสูงกวากรณีที่ไมมีการกูยืมเงินรอยละ 6.29 แตผูลงทุนจะมีความเส่ียงเพ่ิมขึ้นจากการกูยืมเงินของ

กองทรัสตดวยเชนกัน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทรัสตในกรณีตางๆ ดังนี้ 

 ราคาซ้ือ 
(ลานบาท) 

ผลตอบแทน 
(รอยละ) 

ผลตอบแทนของกองท่ี
นํามาเปรียบเทียบ  

(รอยละ) 
ราคาที่กองทรัสตจะทําการซ้ือสินทรัพยโดยมี
การกูยืมเงิน 

4,481 7.24 N/A 

หากกองทรัสตซื้อในราคาประเมินตํ่าสุด 4,220 7.94 N/A 

ราคาที่กองทรัสตจะทําการซ้ือสินทรัพยโดยไม
มีการกูยืมเงิน 

4,481 6.29 6.78 

                                                            

1 ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 กําหนดใหเม่ือบริษัทชี้แจงถึงความเหมาะสมของราคาซื้อทรัพยสินเม่ือกองทรัสตซื้อทรัพยสินในราคาที่สูง
กวาราคาประเมินต่ําสุดเกินรอยละ 5  
2 อสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะเปนกรรมสิทธิ์และ/หรือสทิธิการเชา (Freehold and/or Leasehold)  ที่มีมูลคาทนุจดทะเบียนมากกวา 3,000 ลานบาทและไมมีการกูยืมเงิน หรือ
กูยืมไดไมเกินรอยละ 10 
3 อัตราเงินปนผลดังกลาว คํานวณจากอัตราเงินปนผล (Dividend Yield) เฉลี่ย 1 ป ยอนหลัง  (22 พฤศจิกายน 2556 – 21 พฤศจิกายน 2557) และราคาของหนวยลงทุน
คํานวณเฉลี่ย 10 วันทําการ (10 พฤศจิกายน 2557 – 21 พฤศจิกายน 2557) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงงาน และ/หรือ คลังสินคาจํานวน 2 กอง ซึ่งสูงกวา
ประโยชนตอบแทนของกองทรัสต ในกรณีที่ไมมีการกูยืม 
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อนึ่งการที่กองทุนลงทุนในทรัพยสินในราคาสูงสุดไมเกิน 4,481 ลานบาท จะทําใหไดผลตอบแทนรอยละ 7.24 เม่ือ

เปรียบเทียบกับกรณีที่ลงทุนในราคาประเมินตํ่าสุด 4,220 ลานบาท ซึ่งจะไดผลตอบแทนเทากับรอยละ 7.94 

ทั้งนี้รายละเอียดของความสมเหตุสมของราคาซื้อทรัพยสินดังกลาวไดถูกเปดเผยไวใน สวนที่ 2 ขอ 2.5.3 ความ

เห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการกองทรัสตเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคาซ้ือทรัพยสิน   
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1.3 วัตถุประสงคของการระดมทุนในครั้งนี้ 

เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งกองทรัสตจะนําเงินที่ไดจากการระดมทุน
ดังกลาวไปลงทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาของโครงการ ("ทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก") ซึ่ง
ประกอบดวย 

 โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 2 

 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และ 

 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

โดยในการลงทุนทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรกของกองทรัสต กองทรัสตจะนําเงินดังตอไปนี้ (1) เงินที่ไดมาจากการ

ระดมทุนจํานวนไมเกิน 3,208.40 ลานบาท (2) เงินกูยืมระยะยาวในวงเงินไมเกิน 1,370 ลานบาท และ (3) เงิน

ประกันการเชาและการบริการซึ่งกองทรัสตจะไดรับโอนจาก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ในฐานะผูใหเชาเดิม 

ภายหลังจากการรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรกเปนจํานวนไมเกิน 125 ลาน

บาท เพื่อมาใชในการลงทุนทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรก  การกูยืมเงินและการนําเงินประกันการเชาและการ

บริการดังกลาวมาใชประโยชนในการลงทุนทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรกของกองทรัสตจะชวยใหกองทรัสตมี

โครงสรางการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีตนทุนในการลงทุนตํ่าลงเม่ือเทียบกับการเสนอขาย

หนวยทรัสตเพิ่มเติม สงผลใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยทรัสตดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการบริหารความเส่ียง

ดานสภาพคลองของกองทรัสตดวย 

กองทรัสตจะเขาทําสัญญาที่เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรกกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของโดย

กองทรัสตจะรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.4  สรุป

สาระสําคัญของสัญญา) และจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาและ/หรือใหบริการที่

เก่ียวเน่ืองกับการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตไดลงทุนไว รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อ

ประโยชนของอสังหาริมทรัพย และเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต 

รวมถึงการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนดังกลาวไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่น และ/หรือ ทรัพยสินอื่น ไมวาโดย

ทางตรงหรือโดยทางออม และ/หรือ จัดหาผลประโยชนดวยวิธีอื่นที่เปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต  กฎหมาย

หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
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1.4 การจัดตั้งกองทรัสต และโครงสรางกองทรัสต 

ในการกอต้ังกองทรัสตนี้ บริษัทฯ ในฐานะผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตที่ออก

ใหมของกองทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. และกองทรัสตจะกอต้ังขึ้นดวยผลของสัญญากอต้ังทรัสต และสมบูรณเม่ือ

ผูกอต้ังทรัสตโอนเงินที่ไดรับจากผูลงทุนผานผูจัดการการจัดจําหนายใหแกทรัสตี คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน กสิกรไทย จํากัด 

โครงสรางของกองทรัสตสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือมีการกอต้ังกองทรัสตแลว ทรัสตีซึ่งกระทําในนามของกองทรัสตจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนของผู

ถือหนวยทรัสต และติดตาม ดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการกองทรัสตโดยบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมดูแลการ

ลงทุนของกองทรัสต การเปดเผยขอมูลของกองทรัสตใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 

ผูถือหนวยทรัสต 
 

    
 

 
ไมนอยกวารอยละ 15
แตไมเกินรอยละ 20 

นักลงทนุอ่ิน 

บริหารจัดการ
กองทรัสต 

คาธรรมเนียม 

ผูจัดการกองทรสัต 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท

แมเนจเม  นท จํากัด 

 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ 

คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสทิธิการ
เชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

ทรัพยสนิหลักทีล่งทนุคร้ังแรก ประกอบดวย 
(1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 18) 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23) 
พ้ืนที่เชารวม 

 อาคาร 167,107.45 ตารางเมตร 

 สวนหลังคา   74,617.34 ตารางเมตร 

 ทรัสตี 

 

ผูเชา 
เชาพ้ืนท่ีอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  

และ เชาพ้ืนท่ีหลังคา 

คาเชา ใหเชาพ้ืนท่ี 

แตงตั้ง 

คาธรรมเนียม 

เงินลงทุน ผลประโยชนตอบแทน 

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต 

คาธรรมเนียม 

บริหาร
อสังหาริมทรัพย 
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บริษัทฯ ในฐานะเปนผูจัดการกองทรัสตจะทําหนาที่บริหารจัดการกองทรัสต และทรัพยสินของกองทรัสต ภายใต

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตและสัญญาแตงต้ังผูจัดการ

กองทรัสต เชน ดูแลจัดการกองทรัสตในสวนที่เปนการดําเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการกําหนดนโยบายและกลยุทธใน

การลงทุน การไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การกูยืมเงินและกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต การเขาทํา

สัญญา การวางแผนจัดทํางบประมาณ และการรายงาน งานนักลงทุนสัมพันธ การกํากับการปฏิบัติงาน และการดําเนิน

กิจการตาง ๆ เพื่อกองทรัสตและการนําเงินของกองทรัสตไปลงทุนในทรัพยสินหลักเพื่อประโยชนของผูถือ

หนวยทรัสต นอกจากน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักของกองทรัสตดวยการใหเชา

ทรัพยสินหลักของกองทรัสต และใหบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการเชาเทานั้น และนํารายไดจากการจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสินหลักของกองทรัสตดังกลาวมาจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 

ในการบริหารอสังหาริมทรัพย  บริษัทฯ จะวาจาง ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นเพื่อทําหนาที่ เปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยใหกับกองทรัสต เชน ดูแลดานการตลาดและการจัดหาผูเชา ดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษา

ทรัพยสินในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ (Minor Repair or Maintenance) นําสงภาษีโรงเรือน (Property Tax)  จัดใหมี

การประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสม จัดทําบัญชีรายรับและรายจายจากการใหเชา และ/หรือ การใหบริการ เปน

ตน ภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

1.5 นโยบายการลงทุน 

กองทรัสตมุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กอใหเกิดรายได และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต 

ทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรก ไดแก กรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาในท่ีดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคา ศูนย

กระจายสินคา ที่ต้ังอยูบนที่ดินนั้น นอกจากน้ี ยังรวมถึงส่ิงปลูกสรางและทรัพยสินอื่น ๆ อันเปนสวนควบของท่ีดิน

และอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบในอาคารและทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ เก่ียวเนื่องและจําเปนตอการใช

ประโยชนของที่ดินและอาคารในโครงการ ทั้งนี้ จํานวนเงินที่กองทรัสตจะใชในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย จะ

กําหนดโดยอางอิงจากราคาประเมินโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระ ประกอบกับผลประกอบการของทรัพยสินที่

กองทรัสตจะเขาลงทุน และปจจัยอื่น ๆ โดยราคาท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนนั้นอาจแตกตางจากราคาประเมินโดยผู

ประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระ ในการระดมทุน ผูจัดการกองทรัสตและผูจัดการการจัดจําหนายจะกําหนดราคาของ

หนวยทรัสตที่จะออกและเสนอขาย โดยคํานึงถึงผลการสํารวจความตองการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะ

ตลาดทุนขณะน้ัน ๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉล่ียที่นักลงทุนคาดหวังและจะทําการออกเสนอขายและจัดสรร

หนวยทรัสตที่เสนอขายดังกลาว ใหกับผูลงทุนทั้งที่เปนผูลงทุนรายยอย และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน โดยมีเงื่อนไข

ตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน  
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กองทรัสตจะลงทุนในทรัพยสินดังกลาวภายใน 60 วันนับแตวันที่จัดต้ังกองทรัสตแลวเสร็จ และภายหลังจาก

กองทรัสตไดลงทุนในทรัพยสินดังกลาวแลว ผูจัดการกองทรัสตจะแตงต้ังให ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน เปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) ของกองทรัสต (โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 1 ขอ 1.5.4 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน) 

1.6 รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก 

กองทรัสตจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 

23) พื้นที่รวมตามสัญญาเชา ณ ปจจุบัน 167,107.45 ตารางเมตร และพื้นที่เชาหลังคาประมาณ 74,617.34 

ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 174 ไร 2 งาน 88.9 ตารางวา  

ทั้งนี้ แผนภาพ และรายละเอียดสําคัญของแตละโครงการสามารถสรุปได ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ ที่ตั้ง รายละเอียดทรัพยสิน พื้นที่เชาอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่เชาหลังคา 

(ตารางเมตร) 

1 โครงการศนูยกระจาย
สินคา WHA 
ลาดกระบัง Phase 1 
และโครงการศนูย
กระจายสนิคา WHA 
ลาดกระบัง Phase 2 

ตําบลคลองสาม
ประเวศ อําเภอ
ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

- กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 
38139 เลขที่ดิน 18 หนาสํารวจ 5599 
เนื้อที่ 35 ไร) 

- กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคาพรอม
สํานักงาน จํานวน 1 หลัง (ตึก 1 ช้ันเช่ือม
กับตึก 2 ช้ัน) 

- กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและทรัพยสิน
อื่น ๆ อันเปนสวนควบของท่ีดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบใน
อาคารและท รัพย สินอื่ นที่ เ ก่ี ยวข อ ง 
เก่ียวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชน
ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

35,092.97 

 

- 
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ลําดับ โครงการ ที่ตั้ง รายละเอียดทรัพยสิน พื้นที่เชาอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่เชาหลังคา 

(ตารางเมตร) 

2 โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 18) 

ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี
(บางพลีใหญ) 
จังหวัด
สมุทรปราการ 

- สิทธิการเชาที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนด
เลขที่ 666 เลขที่ดิน 299 หนาสํารวจ 306 
เนื้อที่ 43 ไร 3 งาน 28 ตารางวาและ
โฉนดเลขที่ 38919 เลขท่ีดิน 298 หนา
สํารวจ 5678 เนื้อที่ 30 ไร 3 งาน 39 
ตารางวา) 

- กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคารวม 7 หลัง 
ไดแก 

(1) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา A    1 
หลัง 

(2) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา B    1 
หลัง 

(3) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา CD 
(นับเปน 1 หลัง) 

(4) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา EF 
(นับเปน 1 หลัง) 

(5) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา GH 
(นับเปน 1 หลัง) 

(6) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา I     1 
หลัง และ 

(7) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา J     1 
หลัง 

กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและทรัพยสิน
อื่น ๆ อันเปนสวนควบของอาคาร 
เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบในอาคาร
และทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ เก่ียวเนื่อง
และจําเปนตอการใชประโยชนของท่ีดิน
และอาคารในโครงการ 

72,179.48 23,976.30* 
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ลําดับ โครงการ ที่ตั้ง รายละเอียดทรัพยสิน พื้นที่เชาอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่เชาหลังคา 

(ตารางเมตร) 

3 โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) 

ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางพลี 
(บางพลีใหญ) 
จังหวัด
สมุทรปราการ 

- กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 
18265** เลขที่ดิน 120 หนาสํารวจ 1119 
เนื้อที่ 53 ไร 15.8 ตารางวา, โฉนดเลขท่ี 
8504 เลขที่ดิน 83 หนาสํารวจ 1271 เนื้อ
ที่ 10 ไร 2 งาน 80 ตารางวา, โฉนดเลขท่ี 
5533 เลขที่ดิน 853 หนาสํารวจ 33128 
เนื้อที่ 2 งาน 63.1 ตารางวา และโฉนด
เลขที่  5534 เลขที่ ดิน  76 หนาสํารวจ 
33129 เนื้อที่ 2 งาน 63 ตารางวา) 

- กรรมสิทธิ์ในอาคารพรอมสํานักงาน  A B 
และ C จํานวนรวม 3 หลัง 

- กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและทรัพยสิน
อื่น  ๆ  อันเปนสวนควบของท่ี ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบใน
อาคาร  และทรัพยสินอื่นที่ เ ก่ียวของ 
เก่ียวเนื่อง และจําเปนตอการใชประโยชน
ของที่ดิน และอาคารโครงการ  

59,835.00 

 

50,641.04 

หมายเหตุ : * เปนพื้นที่หลังคาเฉพาะอาคาร A, CD, และ EF (ผูเชาอาคาร A, C. และ EF ไดใหความยินยอมในการนําพื้นที่หลังคาออกใหเชา
แลว สวนอาคาร D สัญญาเชากับผูเชาอาคารไมรวมถึงพื้นที่หลังคา ดังนั้น จึงสามารถนําพื้นที่หลังคาออกใหเชาแกผูอื่นไดโดยไมตอง
ขอความยินยอมแตอยางใด) 
** ปจจุบัน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไดจดทะเบียนจํานองโฉนดเลขที่ 18265 ไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางไรก็
ดี ทรัพยสินนี้จะไดรับการไถถอนและปลอดภาระจํานองจากธนาคารพาณิชยดังกลาว ภายในวันที่กองทรัสตจะเขาลงทุนในทรัพยสิน
นั้น 



หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART)  
 
 

 

สวนที่ 1 หนา 11 

1.6.1 ภาพถายทรัพยสินที่จะลงทุน 

(1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการ ศูนยกระจายสินคา 
WHA ลาดกระบัง Phase 2 

ภาพถายโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ 
โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

 

 



หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART)  
 
 

สวนที่ 1 หนา 12 

 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

ภาพถายโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
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(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

ภาพถายโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
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1.6.2 ลักษณะการลงทุน 

ลักษณะทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 1. กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของที่ดินและอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสรางและทรัพยสินอื่นๆ 

อันเปนสวนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบในอาคารและ

ทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ เก่ียวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชนของที่ดินและอาคาร

ในโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 และโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

2. กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสรางและทรัพยสินอื่นๆ อันเปนสวน

ควบของอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบในอาคารและทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ 

เก่ียวเน่ืองและจําเปนตอการใชประโยชนของอาคารในโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

3. สิทธิการเชา (Leasehold) ของท่ีดินในโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 18) วันสิ้นสุดสัญญาเชาวันที่ 3 สิงหาคม 2584 

เจาของอสังหาริมทรัพย / เจาของกรรมสิทธิ์/ 

ผูโอนสิทธิการเชา 
 

ที่ดิน 

- โครงการศูนยกระจายสินค า  WHA 

ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 

2 

- โครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

เจาของกรรมสิทธิ์:  

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

 

ที่ดิน 

- โครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 18)  

เจาของกรรมสิทธิ์*:  

1. นายธีระ พึงจิตติสานต์ิ 

2. นายชาญวิทย พึงจิตติสานต์ิ 

3. นางเฟองฟา พึงจิตติสานต์ิ 

ผูโอนสิทธิการเชา:  

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

- อาคารพรอมทั้งสวนควบและอุปกรณที่

เก่ียวของกับอาคารทุกโครงการ 
เจาของกรรมสิทธิ์:  

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

หมายเหตุ: *ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
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1.6.3 สรุปราคาประเมินของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 

มูลคาและราคาประเมินของทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ทรัพยสินประเภท
ที่ดินสิง่ปลูกสราง
และงานระบบใน

โครงการ 

รูปแบบการลงทุน/
ประเภท 

มูลคาสูงสุดที่
กองทรัสตจะ
เขาลงทุน1    

(ลานบาท) 

ราคาประเมินตามโครงสราง
กองทรัสตดวยวิธรีายได 

 (ลานบาท) 

ราคาประเมินตามวิธีคิดตนทุน
ทดแทน (Full Replacement Cost) 

(ลานบาท) 

บริษัท 
กรุงเทพ 

ประเมินราคา 
จํากัด2 

บริษัท 
ไนทแฟรงค 
ชารเตอร 

(ประเทศไทย) 
จํากัด3 

บริษัท 
กรุงเทพ 

ประเมินราคา 
จํากัด2 

บริษัท 
ไนทแฟรงค 
ชารเตอร 

(ประเทศไทย) 
จํากัด3 

โครงการศนูย
กระจายสินคา WHA 
ลาดกระบัง Phase 

1 และโครงการ 
ศูนยกระจายสินคา 
WHA ลาดกระบัง 

Phase 2 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง 1 

หลัง 

(ตึก 1 ช้ันเช่ือมกับ
ตึก 2 ช้ัน) 

1,108 1,051 1,023 713 798 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 

Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 18) 

สิทธิการเชาที่ดิน  
(ระยะเวลาเชา
สิ้นสุดวันที่ 3 
สิงหาคม 2584) 

และ 

กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลกู
สราง 7 หลัง 

1,410 1,319 1,382 1,244 1,090 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 

Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง 3 

หลัง 
1,963 1,850 1,875 1,335 1,258 

รวม  4,481 4,220 4,280 3,292 3,146 

หมายเหตุ: 
1 ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  
2 ราคาประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 สําหรับโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 ณ วันที่ 8 เมษายน 
2557 สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) และ ณ วันที่ 8 เมษายน 2557 สําหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)  

3 ราคาประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยของบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 สําหรับทั้ง 
3 โครงการ  
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินรวมกับบริษัทฯ ไดตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระที่ใชใน

การประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนแลว ไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวาสมมติฐานหลักที่ใชในการ

ประเมินมูลคาดังกลาวไมสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม ผลประกอบการท่ีจะเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจาก

สมมติฐานดังกลาวได หรือเหตุการณตาง ๆ อาจจะไมเปนไปตามที่คาดการณไว  

1.6.5 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน  

กองทรัสตมีนโยบายที่จะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่เขาลงทุนคร้ังแรก โดยนําทรัพยสินดังกลาว

ออกใหเชาแกผูเชา โดยผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) จะเปนผูจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ

กองทรัสตผานการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต เพื่อ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกองทรัสต และจะมอบหมายหนาที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใหแก 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) ภายใตการกํากับดูแลโดย

ผูจัดการกองทรัสต  ซึ่งหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ไดแก การบริหารและจัดหาผลประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพยของกองทรัสตตามนโยบายและแผนการดําเนินงานที่ผูจัดการกองทรัสตเปนผูกําหนดไว จัดหาผู

เชาเพื่อเชาอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาที่สามารถนําออกหาประโยชนได จัดหาบริษัทประกันภัยและ

ชําระเบ้ียประกันภัย รับผิดชอบบริหารจัดการและซอมแซมอาคารในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ และชําระภาษี

โรงเรือน (โปรดพิจารณารายละเอียดสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย) โดย

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเปนผูดําเนินการจัดหาผูสนใจที่จะเชาพื้นที่ของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ัง

แรกดวยการจัดทํากิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ เชน การติดตอเสนองานกับกลุมลูกคาเปาหมาย

โดยตรง และการติดตอผานตัวกลางตาง ๆ เชน นิคมอุตสาหกรรม หนวยงานรัฐบาล สถานทูต สํานักงานการคา 

และตัวกลางอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาส่ือเพื่อสงเสริมการตลาดอื่น ๆ ที่มุงเนนการส่ือสารกลุมลูกคา

โดยตรง อันไดแก ส่ิงพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาผานทางเว็บไซตของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน แผน

ปายโฆษณาท่ีติดต้ังบริเวณตาง ๆ รวมถึงการเขารวมงานสัมมนา และการประชุมตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งภายใน

และตางประเทศ 

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสิน ทรัสตีจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร รวมทั้งงาน

ระบบและสวนควบตาง ๆ และเปนผูมีสิทธิการเชาในที่ดิน ซึ่งทรัสตีจะมอบหมายใหผูจัดการกองทรัสตสามารถ

นําทรัพยสินดังกลาวไปจัดหาผลประโยชนไดดวยการเขาทําสัญญาเชากับผูเชา ซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาเชาที่มี

ความเปนมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขของสัญญาคลายคลึงกันสําหรับผูเชาทุกราย  
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1.7 ขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยที่ผานมา 

ขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยที่ผานมา (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 
2557) 

ทรัพยสิน ประเภท พื้นที่อาคาร 
ใหเชา 

(ตารางเมตร) 

อัตราการ
เชาเฉลี่ย 

(%) 

รายได 

คาเชา 

(ลานบาท) 

ตนทนุการให
เชาและ

คาใชจายใน
การบริหาร 

(ลานบาท) 

กําไรจากการ
ดําเนินงาน 

(ลานบาท) 

โครงการศนูยกระจาย
สินคา WHA 
ลาดกระบัง Phase 1  

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และส่ิงปลูกสราง 

18,155.97 100.00 34.03 0.61 33.42 

โครงการศนูยกระจาย
สินคา WHA 
ลาดกระบัง Phase 21 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และส่ิงปลูกสราง 

- - - - - 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด 
กม. 18) 

สิทธิการเชาที่ดิน 
(ประมาณ 26ป  
9 เดือน2) และ
กรรมสิทธิ์ในสิ่ง
ปลูกสราง 

72,179.48 100.00 120.23 14.27 105.96 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23) 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และส่ิงปลูกสราง 

59,835.00 100.00 114.79 2.30 112.49 

 รวม 150,170.45  269.05 17.18 251.87 

หมายเหตุ 
1  โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 ไมมีผลการดําเนินการยอนหลังเนื่องจากโครงการนี้ไดกอสรางแลว

เสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2557 และบริษัท แม็คกรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูเชาพื้นที่บางสวนของอาคารคลังสินคาโครงการศูนย
กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 พื้นที่เชาจํานวน 12,597 ตารางเมตร โดยระยะเวลาเชาเร่ิมวันที่ 15 มีนาคม 2558 
สําหรับพื้นที่สวนที่เหลือจํานวน 4,340 ตารางเมตร อยูระหวางการหาผูเชา 

2  อายุคงเหลือของสิทธิการเชาที่ดินของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) นับจากวันที่
 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันครบกําหนดสิทธิการเชาที่ดิน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2584  
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1.8 ประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทรัสตสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจัดตั้ง

 กองทรัสต 

ขอมูลที่ระบุในหัวขอนี้ไมใชขอเท็จจริงในอดีตและเปนขอมูลในลักษณะที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต 

(Forward-looking Statement) โดยขอมูลดังกลาวต้ังอยูบนขอสมมติฐานหลายประการตามที่ระบุอยูใน 

“ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558” และอยูภายใตความเส่ียงและความไมแนนอนบางประการ ซึ่งอาจทําใหผลที่เกิดขึ้น

จริงแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากที่ประมาณการไว  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมรับรองหรือรับประกันขอมูลในสวนนี้ และไม

รับรองหรือรับประกันการคาดการณภายใตสมมติฐานที่ระบุในประมาณการ  รวมตลอดจนไมรับรองวาประมาณ

การดังกลาวจะบรรลุผลหรือนาจะบรรลุผลหรือถูกตอง เนื่องจากขอมูลดังกลาวจัดทําบนสมมติฐานในชวงเวลาท่ี

จัดทํารายงานขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติเทานั้น 

รายไดและเงินจายใหแกผูถือหนวยทรัสตที่แทจริงอาจจะแตกตางจากรายไดและเงินจายใหแกผูถือหนวยทรัสตที่

ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต  นอกจากนี้ ประมาณการกําไรและเงินจายใหแกผูถือหนวยทรัสตจะไมได

รับการปรับปรุงสําหรับเหตุการณใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ของเอกสารฉบับนี้  

ขอมูลในสวนนี้อยูบนสมมติฐานหลายประการ ซึ่งแมจะมีการระบุตัวเลขซ่ึงบริษัทฯ พิจารณาเห็นวาสมเหตุสมผล 

ณ วันที่จัดทํารายงานขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ แตสมมติฐานและการประมาณการอยูภายใต

ความไมแนนอนและความเส่ียงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแขงขันที่สําคัญจํานวนมาก ซึ่งบริษัทฯ ไม

สามารถควบคุมได  อีกทั้งยังต้ังอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปล่ียนแปลงได  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมรับรองวาประมาณการดังกลาวจะเกิดขึ้นจริง ขอมูลทางการเงินที่คาดการณในเอกสารฉบับ

นี้อาจมีความแตกตางจากผลที่เกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  ผูลงทุนควรระมัดระวังในการใชขอมูลประมาณการใน

สวนนี้ 

(โปรดพิจารณาสวนที่ 2 ขอ 1.4.6 ความเส่ียงอันเกิดจากผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญจากประมาณการกําไร) 
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ประมาณการงบกําไรขาดทนุและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน1 

สําหรับปตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2558 

 กรณี พ้ืนฐาน 

 ลานบาท 

รายไดจากคาเชาและคาบริการ2 325.92 

ดอกเบี้ยรับ 0.66 

รวมรายได 326.58 

  

คาเชาที่ดิน  14.19 

คาใชจายที่เก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย 2.78 

กําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย 309.61 

คาธรรมเนียมการจัดการและคาใชจายในการบริหารกองทรัสต 15.58 

คาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตตัดจาย 27.32 

คาใชจายดอกเบ้ีย3 64.88 

กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไร 201.83 

  

บวกกลับ  สภาพคลองสวนเกินที่เกิดจากการตัดจายคาใชจายในการออก  

                และเสนอขายหนวยทรัสต 27.32 

หักออก     รายไดจากคาเชาและบริการที่มิไดรับชําระเปนเงินสดจริง  (10.27) 

บวกกลับ   คาเชาที่ดินที่มิไดจายเปนเงินสดจริง 3.44 

บวกกลับ   ดอกเบี้ยคางจายและคาธรรมเนียมธนาคารจายลวงหนา3 10.08 
เงินสดสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรและแบงสวนทุน 232.40 

บวกกลับ   ภาษมูีลคาเพิ่มรอขอคืน 8.28 

เงินสดสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรและแบงสวนทุนรวม 240.68 

ประมาณอัตราการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุน (รอยละ)  100.00 
ประมาณการการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุนรวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืน4  
(ลานบาท) 240.68 

  
หมายเหตุ  

(1) ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน เปนสวนหนึ่งของรายงานและขอมูลทางการเงิน
ตามสถานการณสมมติที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ และสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด) ซึ่งผูลงทุนสามารถศึกษาไดใน “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตาม
สมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558”  
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(2) รายไดจากคาเชาและคาบริการท่ี ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงวาจะเปนผูชําระคาเชาในกรณีตาง ๆ (โปรด
พิจารณาสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ)  เทากับ 30.18 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 9.26 ของรายไดจากคาเชาและคาบริการ 

(3) เน่ืองจากนโยบายการบัญชีของกองทรัสตสําหรับคาใชจายดอกเบี้ยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective 
Interest Rate) โดยพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมเงินกูยืมตลอดอายุสัญญาเงินกู ซึ่งอาจสงผลให
คาใชจายดอกเบ้ียทางบัญชีแตกตางจากจํานวนดอกเบี้ยที่จายจริง 

(4) ประมาณการการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุนรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน ขึ้นอยูกับผลประกอบการที่แทจริง
ของกองทรัสตซึ่งอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการไว ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตอาจมีความจําเปนตองลดทุนชําระแลว
ของกองทรัสตในกรณีที่กองทรัสตมีสภาพคลองสวนเกินหรือมีภาษีมูลคาเพิ่มขอคืน ทั้งนี้ ตองปรากฏขอเท็จจริงดวย
วากองทรัสตไมมีกําไรสะสมเหลืออยูแลว 

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่   

31 ตุลาคม 2558 ขางตนไดถูกจัดเตรียมขึ้นโดยอางอิงสมมติฐานที่สําคัญตาม “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปน

สวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558”  ที่บริษัทฯ และท่ีปรึกษา

ทางการเงินพิจารณาเห็นวาสมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ไดจัดทํารายงานตามสถานการณ

สมมติ และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวาสมมติฐานในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและการ

ปนสวนแบงกําไรตามสถานการณสมมติไมสมเหตุสมผล  อยางไรก็ตาม ผูลงทุนควรพิจารณาสมมติฐานเหลานั้น รวมท้ัง

ประมาณการกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสถานการณสมมติ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสตใน

อนาคตดวยตนเอง ทั้งนี้  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตาม

สมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558” 

เพื่อใหผูลงทุนสามารถประเมินผลกระทบตอประมาณการอัตราเงินจายสําหรับปต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 

ตุลาคม 2558 ของกองทรัสตจากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่สําคัญที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยที่

กองทรัสตลงทุน  ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดการวิเคราะหความผันผวน (Sensitivity Analysis) ที่ไดรับการสอบทานจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตในสวนที่ 2 ขอ 5.2 การวิเคราะหความผันผวน ทั้งนี้ การวิเคราะหความผันผวนมีวัตถุประสงคเพื่อให

เปนแนวทางเทาน้ัน ความแตกตางระหวางผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง และผลประกอบการที่แสดงในประมาณการงบกําไร

ขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรและสวนทุนตามสมมติฐานอาจมากกวาชวงความผันผวนของปจจัยหลักที่กําหนด 

นอกจากน้ี ผลกระทบจากปจจัยอื่น ๆ อาจเพิ่มหรือลดผลกระทบจากความแตกตางระหวางผลประกอบการจริง และผล

ประกอบการตามสมมติฐาน 

อยางไรก็ดี ยังมีความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไมสามารถจัดหาผูเชาได ภายหลังภาระผูกพันในการชําระคาเชาของ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตามที่ระบุไวในสัญญาตกลงกระทําการส้ินสุดลง ซึ่งไดแก การชําระคาเชาสําหรับพื้นที่ที่ยังไมมี
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ผูเชาเปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุนสําหรับโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

หรือการชําระคาเชาใหแกกองทรัสตเปนระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุนหากไมมีผูเชา

อาคารคลังสินคา H ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) (โปรดพิจารณารายละเอียด

ในสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ) นั้น หากครบกําหนดตามระยะเวลาที่ ดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรช่ัน ไดใหสัญญาไวแลว แตกองทรัสตยังไมสามารถจัดหาผูเชามาเชาพื้นที่ที่ไมมีผูเชาดังกลาวได กองทรัสต

อาจมีความเส่ียงจากการขาดรายไดคาเชาบางสวนและอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทรัสตได 
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1.9 การกูยืมเงิน 
นโยบายการกูยืมเงินในอนาคตและการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต 

ในการลงทุนคร้ังแรกของกองทรัสต กองทรัสตจะใชแหลงเงินทุนสวนหนึ่งจากการกูยืมเงิน โดยกองทรัสตจะเขา

ทําสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งหรือหลายแหง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใดที่

สามารถใหสินเช่ือแกกองทรัสตได (รวมเรียกวา “ผูใหกู”) ภายหลังวันกอต้ังกองทรัสต ทั้งนี้ ณ วันที่ของเอกสาร

ฉบับนี้ ในเบื้องตน ผูใหกูอาจเปนหรือรวมถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยผูใหกูไดเสนอวงเงินสินเช่ือ

ประเภทตาง ๆ รวมจํานวนสินเช่ือที่ตองชําระไมเกิน 1,470 ลานบาท โดยขอกําหนดและเงื่อนไขของการกูยืมเงิน

ดังกลาวจะเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู สัญญาที่เก่ียวกับการใหหลักประกัน และเอกสารทางการเงินที่

เก่ียวของ ระหวางกองทรัสตและผูใหกู โดยมีรายละเอียดหลักเบื้องตนดังตอไปนี้ 

ผูกู ทรัสตีกระทําในนามทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

วงเงินกู (ลานบาท) วงเงินกูระยะยาวรวมจํานวนไมเกิน 1,370 ลานบาท 

- เพื่อใชในการเขาซ้ือทรัพยสินหลักในการลงทุนคร้ังแรก และ/หรือ เพื่อใช
ชําระคืนหนี้เงินกูยืมของกองทรัสตที่ใชในการซื้อทรัพยสินหลัก (Refinance) 

และ/หรือ 

วงเงินกูระยะส้ัน รวมถึงวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน จํานวนรวมไมเกิน 100 ลานบาท 

- เพื่อใชในการสนับสนุนการจายคืนเงินประกันการเชาและการบริการ และ/
หรือ เพื่อใชชําระคืนหนี้เงินกูยืมของกองทรัสตที่ใชในการจายคืนเงินประกัน
การเชาและการบริการ (Refinance) 

อัตราดอกเบ้ีย และ 
คาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจัดหา
เงินกูยืม 

อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาเงินกูยืม ในชวง 5 ปแรกของ
อายุสัญญาเงินกูเฉล่ียตอปรวมไมเกินอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี 
ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) โดยในปที่ 1 อัตรา
ดอกเบี้ยไมเกิน MLR – รอยละ 1.5 เวนแต กรณียกเวนบางประการที่อาจระบุใน
สัญญาเงินกู 

อนึ่ง อัตราดอกเบี้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ย
สําหรับเงินกูของลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารพาณิชย 4 แหง ไดแกธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอัตราดังกลาวอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดตามประกาศของสถาบันการเงินแตละราย 

ระยะเวลาชําระคืน
เงินกูและการส้ินสุด

วงเงินกูยืมระยะยาว 1,370 ลานบาท 

- ระยะเวลารวมไมเกิน 12 ป ไดรับยกเวนการชําระคืนเงินตน 5 ปแรก เวนแต
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สัญญาเงินกู กรณีมีการชําระหนี้เงินกูคืนกอนกําหนด 

และ/หรือ 

วงเงินกูยืมระยะส้ันไมเกิน 100 ลานบาท 

- ระยะเวลาไมเกิน 1 ป และมีการพิจารณาทบทวนวงเงินทุกป 

การชําระดอกเบ้ีย ชําระรายเดือน 

การชําระเงินตน ชําระคืนทั้งจํานวน ณ วันครบกําหนดอายุเงินกู และ/หรือชําระคืนเงินตนบางสวน
กอนวันครบกําหนดอายุตามท่ีจะระบุในสัญญาเงินกู อนึ่ง กองทรัสตสามารถรี
ไฟแนนซ (Refinance) เงินกูทั้งจํานวนหรือบางสวนได  ซึ่งในการรีไฟแนนซเงินกู
ดังกลาว ทรัสตีจะพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน เงื่อนไขในสัญญาเงินกู 
อัตราดอกเบ้ีย รวมถึงสถานะทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต ทั้งนี้ 
เพื่อใหกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตไดรับประโยชนสูงสุด 

หลักประกันการกูยืม 1. การจํานองและ/หรือการโอนสิทธิในสัญญาเชาที่ดิน  และส่ิงปลูกสรางตาง ๆ 
ตลอดจนอาจรวมถึงอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาทั้งหมดที่
กองทรัสตลงทุนคร้ังแรก  

 (รายละเอียดราคาประเมินตามวิธีคิดตนทุนทดแทนเปนไปตามสวนท่ี 2 ขอ 
2.3.1 ราคาประเมินและมูลคาสูงสุดที่กองทรัสตจะเขาลงทุน) 

2. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย และสลักหลังใหผูใหกูเปน
ผูรับผลประโยชนและผูเอาประกันภัยรวม 

3. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาและบริการของผูเชาที่มีอายุมากกวา 
3 ป  

4. หลักประกันการกูยืมอื่น ๆ (ถามี) ตามที่กองทรัสตและผูใหกูอาจจะกําหนดใน
สัญญาเงินกู 

การดําเนินการท่ีเก่ียวของกับ 1. - 4. ขางตน จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภาย
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ผูใหกูกําหนด 

ขอปฏิบัติทางการเงิน
หลัก (Key Financial 
Covenants) 

- ผูกูจะตองดํารงสถานะอัตราสวนการกอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอทรัพยสิน
รวมของกองทรัสต ไมเกินรอยละ 35 

- ผูกูจะตองดํารงสถานะอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกําไรจากการ
ดําเนินงาน กอนดอกเบี้ยและคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเส่ือม คาตัด
จําหนายปรับปรุงดวยรายการอ่ืนที่มิใชเงินสด (the Funded Interest-
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไมเกินกวา 5.5 เทา โดยอัตราสวน 
ดังกลาว คํานวณจากงบการเงินประจําปปฏิทินและจะถูกตรวจสอบในงวด
แรกภายหลังวันที่กอต้ังกองทรัสต  
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ขอตกลงหลักของผูกู 
(Key Covenants) 

ผูกูตกลงวาจะไมดําเนินการใด ๆ รวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหกู หรือไดรับยกเวนตามที่ระบุใน
สัญญาเงินกู 

- กอหนี้ที่มีดอกเบ้ียหรือกอหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับสถาบัน
การเงินอื่นที่อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคืนหนี้เงินกูใหแก
ผูใหกูหรือสงผลกระทบตอผลประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตอยางมี
นัยสําคัญ 

- กอภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรก เวนแต
ทรัพยสินในอนาคตของกองทรัสต หรือการกอภาระผูกพันที่เปนเร่ืองปกติ
ในทางพาณิชย 

- ในกรณีที่ผูกูจะทําสัญญาเชาและสัญญาบริการที่มีอายุสัญญามากกวา 3 ป 
จะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหกู ยกเวนในบางกรณี 
(เชน กรณีอายุสัญญาเชาและสัญญาบริการมากกวา 3 ป แตไมเกิน 10 ป ที่มี
อัตราคาเชาและบริการเฉล่ียรายเดือนของสัญญาเชาและสัญญาบริการ
ดังกลาวสูงกวาอัตราคาเชาและคาบริการเฉล่ียรายเดือนของสัญญากอนหนา 
และไมมีการจายคาเชาลวงหนา ทั้งนี้ เงินประกันการเชาและการบริการ
ตามปกติของสัญญาไมถือเปนคาเชาลวงหนา เปนตน) ที่สามารถกระทําได
โดยผูกูและผูใหกูจะตกลงในเงื่อนไขกันตอไป  

กรณีผิดสัญญา 
(Events of Default) 

กรณีผิดสัญญามาตรฐานตาง ๆ และกรณีผิดสัญญาอื่นใดตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาเงินกูที่ คู สัญญาตกลงกัน โดยอาจรวมถึงกรณีผิดสัญญาหากมีการ
เปล่ียนแปลงผูบริหารอสังหาริมทรัพย (เวนแตสามารถแกไขหรือไดรับการยกเวน
การผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีอนุญาตในสัญญาเงินกู และ/หรือ อยูภายใต
ขอยกเวนบางประการที่อาจระบุในสัญญาเงินกู) 

คาธรรมเนียมการ
ชําระหนี้กอนครบ
กําหนด 

ไมมี 

ขอกําหนดและ
เงื่อนไขอ่ืน 

นอกเหนือจากเง่ือนไขที่ระบุขางตน ขอกําหนดและเง่ือนไขอื่น ๆ เก่ียวกับการให
สินเ ช่ือนี้ ให เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูที่ คู สัญญาตกลงกันภายใต
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเห็นวาการกูยืมเงินเพื่อใชสําหรับการลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังนี้จะเปนประโยชน

ตอผูถือหนวยทรัสต เนื่องจากผูถือหนวยทรัสตจะไดรับประโยชนจากตนทุนทางการเงินของกองทรัสตที่ตํ่าลงเม่ือ

เทียบกับการลงทุนในทรัพยสินโดยใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยทรัสตแกนักลงทุนเพียงอยางเดียว
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นอกจากน้ัน กองทรัสตยังมีวงเงินในการสนับสนุนการจายคืนเงินประกันการเชาในอนาคต ทําใหสามารถม่ันใจ

วาจะมีแหลงเงินทุนอื่นนอกเหนือจากรายไดจากการดําเนินงานของกองทรัสตเพื่อนํามาใชสนับสนุนคาใชจาย

ของกองทรัสต และการจายคืนเงินประกันการเชาของกองทรัสตได 

อยางไรก็ดี เวนแตในกรณีท่ีมีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ 

ประกาศกําหนดหามมิใหกองทรัสตกูยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตี  กองทรัสตอาจมีการกูยืมเงินจาก

บุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตี ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาการกูยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตีนั้น ไมได

กอใหเกิดผลเสียตอผูถือหนวยทรัสต โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูวาเปนเง่ือนไขที่ที่ดีที่สุด หรือ

เทียบเคียงไดกับเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับจากธนาคารพาณิชยรายอื่นในการกูยืม 

จํานวนเงินที่กองทรัสตจะกูยืมตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ ที่เก่ียวกับการกูเงินและหลักประกัน อาจจะแตกตางจากที่

เปดเผยขางตนขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน สภาวะดอกเบ้ียในตลาด มูลคาเงินทุนที่กองทรัสตระดมทุนได และ

มูลคาการลงทุนสุดทายที่กองทรัสตจะเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใชเงินกู

สําหรับการเขาลงทุนในทรัพยสินในคร้ังนี้ในจํานวนท่ีเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนที่ดีที่สุดตอกองทรัสตและ

ผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
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1.10 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต รายครั้ง 

เพดาน 
% ของ NAV ตอป 

)ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม(  

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เพดาน 
% ของ NAV ภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแตละครั้ง 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รวม 9.25% - - - 

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต  0.75% อัตราพื้นฐาน  

ไมเกิน 0.25% ตอปของราคาทุนของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ทั้งนี้ ราคา
ทุนของทรัพยสินหลักดังกลาวไมรวม
มูลคาทรัพย สินที่ ไดจํ าหนายไปใน
ภายหลัง และราคาทุนของทรัพยสิน
หลักประเภทสิทธิการเชา (Leasehold) 
ที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมจะคิด
เฉพาะชวงระยะเวลาที่สิทธิการเชายังมี
ผลบังคับใชเทานั้น และ 

ไม เ กิน  0.25% ตอปของมูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนในตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบันทาง
การเงิน 

ตามที่จายจริง คาธรรมเนียมในการไดมาซึ่ ง
ท รั พ ย สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต 
(Acquisition fee)  

กรณีทรัพยสินของบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผูจัดการกองทรัสต 

ไมเกิน 0.75% ของมูลคาทรัพยสินที่
ไดมาของกองทรัสต  

กรณีทรัพยสินอื่น 

ไมเกิน 1.0% ของมูลคาทรัพยสินที่
ไดมาของกองทรัสต 

คาธรรมเนียมในการจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสินของกองทรัสต  

(Disposal fee)   

ไมเกิน 0.50% ของมูลคาทรัพยสินที่
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต รายครั้ง 

เพดาน 
% ของ NAV ตอป 

)ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม(  

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เพดาน 
% ของ NAV ภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแตละครั้ง 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ไดจําหนายไปของกองทรัสต 

คาธรรมเนียมทรัสตีและผูเก็บรักษาทรัพยสิน .0 75% ไมเกิน 0.25% ตอปของราคาทุนของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ทั้งนี้ ราคา
ทุนของทรัพยสินหลักดังกลาวไมรวม
มูลคาทรัพย สินที่ ไดจํ าหนายไปใน
ภายหลัง และราคาทุนของทรัพยสิน
หลักประเภทสิทธิการเชา (Leasehold) 
ที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมจะคิด
เฉพาะชวงระยะเวลาที่สิทธิการเชายังมี
ผลบังคับใชเทานั้นและ 

ไม เ กิน  0.25% ตอปของมูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนในตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบันทาง
การเงิน 

- - 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 0.5% ไมเกิน 0.50% ตอปของเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทรัสต 

- - 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต รายครั้ง 

เพดาน 
% ของ NAV ตอป 

)ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม(  

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เพดาน 
% ของ NAV ภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแตละครั้ง 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 

3.0% ตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย (ทั้งนี้ คาธรรมเนียม
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว  ได
รวมคาใชจายในการดูแลบริหารจัดการ
และบํารุงรักษาทรัพยสินในสวนที่ไม
เปนสาระสําคัญ (Minor Repair or 
Maintenance) คาคอมมิชชั่น  คา
โฆษณาและสงเสริมการขาย คาเบี้ย
ป ร ะ กั น  ค า บํ า รุ ง ส า ธ า รณู ป โ ภค
สวนกลาง และคาภาษีโรงเรือนไวแลว) 

ตามที่จายจริง ค า ธ ร รม เ นี ยมกา รควบคุ ม ง าน
ปรับปรุงอาคาร  และการกอสราง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไมเกิน 2.0% 
ของมูลคากอสราง  

(เฉพาะกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตได
ม อ บ ห ม า ย ใ ห ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพยควบคุมงานกอสราง
พัฒนาอสังหาริมทรัพยใหมเพิ่มเติม 
และการปรับปรุงทรัพย สินอื่นที่ มิ
ไดมาจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
และ /หรือบุคคลที่ เ กี่ยวโยงกันกับ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย)    

คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการ
ดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 

0.05% ในอัตราไมเกิน 0.05% ของทุนชําระ
แลว 

- - 

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 0.10% ตามที่จายจริง - - 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต รายครั้ง 

เพดาน 
% ของ NAV ตอป 

)ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม(  

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เพดาน 
% ของ NAV ภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแตละครั้ง 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

และการตรวจสอบภายใน 

คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม คาใชจายจัดทํา
รายงาน หรือบทวิจัย 

0.02% ตามที่จายจริง - - 

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากการกูยืมเงิน
จากธนาคาร 

4.0% ตามที่จายจริง - - 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน - - 1.0% ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาดานการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย เชน กรณีกองทรัสตลงทุน
ในตางประเทศ เปนตน 

- - 2.5% ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น ๆ - - 1.0%  ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายหนวยทรัสต - - 3.0% ไมเกิน 3.0% ของมูลคาหนวยทรัสต
ที่เสนอขาย 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกูยืม 
หรือการออกตราสารที่มีลักษณะเดียวกัน  

- - 2.0% ตามที่จายจริง 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต รายครั้ง 

เพดาน 
% ของ NAV ตอป 

)ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม(  

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เพดาน 
% ของ NAV ภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแตละครั้ง 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา
อสังหาริมทรัพยอื่น ที่มิใชคาใชจายในการ
ดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาทรัพยสิน
ในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ (Minor Repair 
or Maintenance) ตามสัญญาแตงตั้ง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

- - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
ในกรณีที่มีการระดมทุน 

- - 1.0% ตามที่จายจริง 

คาใชจายในการประชุมผูถือหนวยทรัสตและ
การจัดทําเอกสารประกอบประชุมผู ถือ
หนวยทรัสต 

- - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

คาใชจายอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม
สวนที่ 2 ขอ 11 คาใชจายที่คาดวาจะเรียก
เก็บจากกองทรัสต 

0.08% ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทรัสต ในสวนที่ 2 ขอ 11 คาใชจายที่คาดวาจะเรียกเก็บจากกองทรัสต
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1.11 เงื่อนไขในการยกเลิกการจัดตั้งกองทรัสต 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท จัดต้ังขึ้นโดยมีเงื่อนไขใน
การยกเลิกการจัดต้ังกองทรัสต ดังนี้ 

1.10.1 มีผูจองซื้อไมถึงสองรอยหาสิบ (250) ราย หรือมีการกระจายการถือหนวยทรัสตไมเปนไปตามขอบังคับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับการรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

1.10.2 มูลคาหนวยทรัสตที่จองซ้ือเม่ือรวมกับมูลคาเงินกูยืมจากบุคคลอื่น (ถามี) มีมูลคาไมเพียงพอท่ีจะ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือไมถึงจํานวนตามท่ีระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน 
หรือตํ่ากวาหารอยลาน (500,000,000) บาท 

1.10.3 มีการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใด กลุมบุคคลเดียวกันใด ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูกอต้ังทรัสต 
ทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือผูลงทุนตางดาว ไมเปนไปตามอัตราหรือหลักเกณฑที่กําหนด และไม
สามารถแกไขใหถูกตอง 

1.10.4 ไมสามารถโอนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยทรัสตใหแกทรัสตี เพื่อกอต้ังกองทรัสตใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหา (15) วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต 

2. ความเส่ียงสําคัญของการลงทุนในหนวยทรัสต 

การลงทุนในหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม 
โกรท มีความเสี่ยง  ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเส่ียงดังตอไปน้ีอยางรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจลงทุน  
ทั้งนี้ ในสวนน้ีจะกลาวถึงความเส่ียงสําคัญโดยสรุปของการลงทุนในหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรทเทานั้น  (โปรดพิจารณารายละเอียดของปจจัย
ความเส่ียงในสวนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้) 

2.1 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

2.1.1 ความเส่ียงเก่ียวกับการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต 

2.1.2 ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยู 

2.1.3 ความเส่ียงในการแขงขันที่สูงขึ้นอาจสงผลใหผูเชาพื้นที่อาคารมีจํานวนลดลง 

2.1.4 ความเส่ียงในการสูญเสียผูเชาหลักอาจทําใหรายไดของกองทรัสตเปล่ียนแปลงไป 

2.1.5 ความเส่ียงจากการผิดสัญญาของผูเชา ผูใหเชาที่ดิน และคูสัญญาของกองทรัสต 
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2.1.6 ความเส่ียงจากการที่กองทรัสตไมสามารถใชทางเขาออกของโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 18)    

2.1.7 ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไมสามารถใชทางเขาออกและปกเสาพาดสายไฟฟาของโครงการศูนย
กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง     
Phase 2    

2.1.8 ความเส่ียงจากสัญญาใหเชาพื้นที่หลังคา 

2.1.9 ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไมสามารถจัดหาผูเชาได ภายหลังภาระผูกพันในการชําระคาเชาของ 
ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตามที่ระบุไวในสัญญาตกลงกระทําการส้ินสุดลง 

2.2 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทรัสต 

2.2.1 ผูจัดการกองทรัสต และ/หรือ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุน
ของกองทรัสตใหประสบความสําเร็จได 

2.2.2 กองทรัสตตองพึ่งพาผูบริหารระดับสูงและบุคลากรที่ มีความชํานาญในการดําเนินงานจัดหา
ผลประโยชนและบริหารจัดการการใชประโยชนอสังหาริมทรัพย 

2.2.3 ความเส่ียงจากความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 

2.2.4 ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทรัสตกูยืมเงิน 

2.2.5 ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทรัสตนําเงินประกันการเชาและการบริการมาใชในการลงทุนใน

ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก 

2.3 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

2.3.1 ความเส่ียงทางการเมืองของประเทศไทย 

2.3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมท้ังปจจัยมหภาค
อื่น ๆ 

2.3.3 ความเส่ียงจากกรณีทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนถูกเวนคืน 

2.3.4 ความเส่ียงโดยรวมท่ีมีผลกระทบตอกําไรท่ีไดจากอสังหาริมทรัพย หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยของ
กองทรัสต  

2.3.5 ความเส่ียงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตถือครองน้ันอาจมีคาใชจายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ เพิ่มขึ้น 
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2.3.6 ความเส่ียงเก่ียวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพยสินอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่
กองทรัสตอาจสูญเสีย 

2.3.7 ความเส่ียงเก่ียวกับผูเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนอาจไมตออายุสัญญาเชาและการจัดหาผูเชา
รายใหม 

2.3.8 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการกอวินาศภัย 

2.4 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหนวยทรัสต 

2.4.1 ความเส่ียงอันเกิดจากมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที่ เ ก่ียวของอาจมีการ
เปล่ียนแปลง 

2.4.2 ความเส่ียงจากมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนตามการประเมินมูลคาโดยผูประเมินมูลคา
ทรัพยสินไมไดเปนเคร่ืองแสดงมูลคาที่แทจริงของอสังหาริมทรัพย และไมสามารถรับประกันไดวาราคา
ขายของอสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนไปตามมูลคาที่ประเมิน ไมวาในปจจุบันหรือในอนาคต 

2.4.3 ความเส่ียงอันเกิดจากตลาดสําหรับการลงทุนและซ้ือขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเปนตลาดคอนขางใหม 

2.4.4 ความเส่ียงอันเกิดจากราคาของหนวยทรัสตอาจลดลงหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสต 

2.4.5 ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการจายผลประโยชนตอบแทนแกผู ถือหนวยทรัสตและ
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากหนวยทรัสตนอยกวาผลตอบแทนท่ีกองทรัสตไดรับจากการดําเนินการ
ของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุน  

2.4.6 ความเส่ียงอันเกิดจากผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากประมาณการ
กําไร  

2.4.7 ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหนวยทรัสตทั้งจํานวน 

2.4.8 ความเส่ียงเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และการซ้ือขาย
หนวยทรัสตในตลาดหลักทรัพย 

2.4.9 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยทรัสตในตลาดหลักทรัพย 

2.4.10 ความเส่ียงดานภาษีและคาธรรมเนียม 
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สวนที่ 2 

ขอมูลเกี่ยวกับกองทรัสต 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด สํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี 1121 หมูที่ 3 ถนนเทพารักษ ตําบล

เทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 โทรศัพท 0-2753-3159 

โทรสาร 0-2753-3527 ประสงคจะเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตชื่อ ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment 

Trust : WHART) มีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการจัดจําหนายหนวยทรัสต เงินที่ไดรับจากการกูยืมจากธนาคาร

พาณิชยหรือสถาบันการเงิน และเงินประกันการเชาและการบริการบางสวน ไปลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรก โดย

การเขาทําสัญญาที่เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรกของกองทรัสตกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของ (โปรด

พิจารณารายละเอียดในสวนท่ี 2 ขอ 2.4 สรุปสาระสําคัญของสัญญา) โดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยและใหผูจัดการกองทรัสตจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชา และ/หรือ 

ใหบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตไดลงทุนไว รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อ

ประโยชนของอสังหาริมทรัพย และเพ่ือมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต รวมถึงการ

นําเงินที่ไดจากการระดมทุนสวนที่เหลือดังกลาวไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่น และ/หรือ ทรัพยสินอื่น ไมวาโดยทางตรง

หรือโดยทางออม การลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินอื่น และ/หรือ การจัดหาผลประโยชนดวยวิธีอื่นที่เปนไป

ตามสัญญากอต้ังทรัสต กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ โดยเงินที่ไดรับจากการระดมทุนในคร้ังนี้ 

เงินที่ไดรับจากการกูยืม และเงินประกันการเชาและการบริการบางสวน เม่ือหักคาใชจายตาง ๆ แลว จะเหลือเงินที่จะ

นําไปใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเปนจํานวนไมเกิน 4,481 ลานบาท (ส่ีพันส่ีรอยแปดสิบเอ็ดลานบาท) (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

1. ปจจัยความเส่ียง 

การลงทุนในหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท มีความ

เส่ียง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลทั้งหมดที่อยูในเอกสารฉบับนี้ รวมทั้งปจจัยความเส่ียงดังตอไปนี้อยางรอบคอบกอน

ตัดสินใจลงทุน นอกจากน้ี ยังอาจมีความเส่ียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่บริษัทฯ ยังไมอาจคาดการณไดในขณะน้ี 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ เช่ือวาความเส่ียงที่ในปจจุบันไมเปนสาระสําคัญที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะ

การเงิน และผลการดําเนินงานของกองทรัสต 

คําอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรับความเส่ียง และ/หรือ ความสามารถของ

กองทรัสตในการลดความเส่ียงขอใดขอหนึ่งในเอกสารฉบับนี้ ไมถือเปนคํารับรองของกองทรัสตวา กองทรัสตจะดําเนิน

มาตรการรองรับความเส่ียงตามที่กําหนดไวไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และไมถือเปนขอยืนยันวาความเส่ียงตางๆ ตามที่

ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเส่ียงตาง ๆ 

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของกองทรัสต 
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อนึ่ง ขอความในลักษณะท่ีเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน 

การใชถอยคําวา "เช่ือวา" "คาดหมายวา" "มีแผนจะ" "ต้ังใจ" "ประมาณ" “คาดวา” เปนตน หรือการประมาณการทางการเงิน 

โครงการในอนาคต การคาดการณเก่ียวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ี

เก่ียวของในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต นโยบายของรัฐและอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อัน

เปนความเห็นของบริษัทฯ นั้นมิไดเปนการรับรองผลประกอบการ หรือเหตุการณในอนาคต และผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลที่เก่ียวกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวม

ของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากแหลงขอมูลของหนวยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก โดยท่ี

บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบ หรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 

บริษัทฯ ไดตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรกโดยตรวจสอบขอมูล

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ และบริษัทฯ ไดศึกษารายงานของผูประเมินมูลคาทรัพยสินและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสินที่

กองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรกอยางละเอียด เพื่อใหทราบถึงสถานะท่ีแทจริงของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ัง

แรก 

นอกจากน้ี รายงานของผูประเมินมูลคาทรัพยสินและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก

อาจมีขอบกพรองหรือไมถูกตอง ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน อันเนื่องมาจากความบกพรองของทรัพยสินที่กองทรัสตจะ

เขาลงทุนคร้ังแรกที่ตรวจสอบไดยากหรือไมสามารถตรวจสอบได และทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกอาจมี

ลักษณะหรือถูกนําไปใชประโยชนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงที่เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยการ

ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจสงผลใหกองทรัสตมีคาใชจายหรือความรับผิดอัน

เนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มีการ

เปดเผยคือคัดยอจากส่ิงพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยทรัสตของกองทรัสตเปนผลตอบแทนในระยะยาว ผูลงทุนจึงไมควรคาดหวังที่

จะไดรับผลตอบแทนในระยะส้ัน นอกจากนี้ ราคาเสนอขายของหนวยทรัสตกับมูลคาของหนวยทรัสตในอนาคตอาจลด

ตํ่าลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูประสงคจะซ้ือหนวยทรัสตจึงควรปรึกษาผูประกอบ

วิชาชีพและขอคําปรึกษาเก่ียวกับการลงทุนในหนวยทรัสตของกองทรัสตกอนตัดสินใจลงทุนในหนวยทรัสต 

1.1 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

1.1.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต  

บริษัทฯ เช่ือวากอนการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสังหาริมทรัพยที่จะไดมานั้นตามสมควรแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาอสังหาริมทรัพยนั้น
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จะไมมีความชํารุดบกพรองใดที่จะตองใชคาใชจายจํานวนมากในการซอมแซม หรือบํารุงรักษา หรือจายชําระหน้ี

อื่นใดตอบุคคลภายนอกนอกจากที่ระบุไวในเอกสารนี้ รายงานของผูเช่ียวชาญซ่ึงบริษัทฯ พิจารณาและถือตาม

ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบและสอบทานอาจมีขอผิดพลาด หรือขาดตกบกพรอง เนื่องจากความ

ชํารุดบกพรองบางประการของอสังหาริมทรัพยอาจไมสามารถกําหนดใหแนชัดลงไปไดอันเปนผลมาจากขอบเขต

ของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ใช ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพยบางรายการอาจมิไดปฏิบัติตามหรือฝาฝนกฎหมาย หรือกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ  

ซึ่งเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย หรืออาจมิไดปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการตรวจสอบ

และสอบทานของบริษัทฯ นั้นไมสามารถตรวจพบ ดวยเหตุนี้ กองทรัสตอาจมีภาระคาใชจายหรือหนาที่เพิ่มเติม

อันเกิดจากการที่อสังหาริมทรัพยดังกลาวมิไดปฏิบัติตามหรือฝาฝนกฎหมาย หรือกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย 

โดยเฉพาะอยางย่ิง คํารับรอง คํารับประกันและขอตกลงที่จะรับผิดชดใชซึ่งเจาของอสังหาริมทรัพยใหไวแก

กองทรัสต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2 ขอ 2.4 สรุปสาระสําคัญของสัญญา) มีขอจํากัดในแง

ของขอบเขต จํานวนเงิน และระยะเวลาท่ีเจาของอสังหาริมทรัพยไดใหคํารับรอง คํารับประกัน และขอตกลงท่ีจะ

รับผิดชดใช ทั้งนี้ กองทรัสตมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชยในกรณีที่มีการผิดคํารับรอง คํารับประกัน อยางไรก็ดี 

บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวากองทรัสตจะมีสิทธิไดรับชดเชยตามคํารับรอง คํารับประกัน หรือขอตกลงท่ีจะรับ

ผิดชดใชกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือความรับผิดตอกองทรัสตอันเปนผลมาจากการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย 

ทั้งนี้ เน่ืองจากกรณีดังกลาวขึ้นอยูกับการชําระหนี้ของลูกหนี้และการบังคับชําระหน้ีตามสัญญา 

1.1.2 ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่

เหลืออยู 

กองทรัสตมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไดแก สิทธิการเชาที่ดินของโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ซึ่งมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตจะลดลงตาม

ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูอันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของกองทรัสต ดังนั้น การเปล่ียนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต 

อยางไรก็ตาม อายุสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว จะคงเหลือประมาณ 26 ป 9 เดือน นับแตวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2557 ซึ่งถือวามีระยะเวลานานพอสมควร ในการจัดหาประโยชนไดจากทรัพยสินดังกลาวของ

กองทรัสต 
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1.1.3 ความเส่ียงในการแขงขันที่สูงขึ้นอาจสงผลใหผูเชาพ้ืนที่อาคารมีจํานวนลดลง 

กองทรัสตมีรายไดหลักจากการใหเชาพื้นที่และใหบริการที่เก่ียวของแกผูประกอบการตาง ๆ ซึ่งเปนผูเชาพื้นที่

อาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคา หากในอนาคตการประกอบธุรกิจการใหเชาดังกลาวมีการแขงขันที่

สูงขึ้น โดยผูประกอบการรายอื่นกอสรางอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาขึ้นใหมในบริเวณใกลเคียงกัน

กับที่ต้ังของทรัพยสินของกองทรัสต อาจสงผลใหผูประกอบการตาง ๆ ที่เปนผูเชาในปจจุบัน หรืออาจเปนผูเชาใน

อนาคตของกองทรัสตมีจํานวนเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการ ธุรกิจ ผล

การดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต 

อยางไรก็ดี สถานที่ต้ังของทรัพยสินของกองทรัสตลวนแตอยูในทําเลท่ีเหมาะสม และเปนจุดศูนยกลางของการ

ขนสง เนื่องจากใกลกับแหลงนิคมอุตสาหกรรม และมีเสนทางการขนสงไปยังภูมิภาคอื่นไดอยางสะดวก ซึ่ง

สามารถลดตนทุนการประกอบกิจการของผูประกอบการที่เปนผูเชาไดเปนอยางดี ดังนั้น ปจจัยดังกลาวจึง

สามารถดึงดูดใหผูประกอบการเขามาเชาทรัพยสินของกองทรัสต นอกจากนี้ การที่ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพยประเภทคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาใหเชามาเปนระยะเวลานาน จะเปนปจจัยสําคัญที่ชวย

เพิ่มศักยภาพของทรัพยสินของกองทรัสตใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได 

1.1.4 ความเส่ียงในการสูญเสียผูเชาหลักอาจทําใหรายไดของกองทรัสตเปล่ียนแปลงไป  

โครงการท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนในคร้ังแรกนี้ มีจุดเดนในการดําเนินธุรกิจใหบริการเชาพื้นที่และบริการที่

เก่ียวของ  ซึ่งผูเชาหลักของโครงการเปนผูประกอบธุรกิจชั้นนําของโลก ตัวอยางเชน บริษัท นิสสัน มอเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึ่งมีสัดสวนการเชาพื้นที่อาคารอยูที่ประมาณรอยละ 53.15 ของพื้นที่เชาอาคารท้ังหมดของทรัพยสินหลัก

ที่จะเขาลงทุนคร้ังแรก รวมท้ังพบวาสัดสวนรายไดคาเชาและคาบริการเทียบกับรายไดรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 2557 อยูที่ประมาณรอยละ 57.54 ของรายไดรวมทั้งหมดของทรัพยสินหลักที่จะเขาลงทุนคร้ังแรก 

ดังนั้น หากผูเชาดังกลาวยกเลิกสัญญาเชาและสัญญาบริการกอนครบกําหนดระยะเวลา หรือไมตออายุสัญญา

เชาพื้นที่และสัญญาใหบริการเม่ือสัญญาครบกําหนด และกองทรัสตไมสามารถหาผูเชาใหมมาทดแทน

ผูประกอบการดังกลาวได จะสงผลกระทบในดานลบตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน และ

รายไดของกองทรัสต 

1.1.5 ความเส่ียงจากการผิดสัญญาของผูเชา ผูใหเชาที่ดิน และคูสัญญาของกองทรัสต 

(1) ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระคาเชาและ/หรือคาบริการ และการบอกเลิกสัญญาเชา และสัญญา

บริการกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาของผูเชา 
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กรณีผูเชาพื้นที่ในอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา รวมทั้งพื้นที่สวนหลังคาของอาคาร ไมชําระ

คาเชาหรือบอกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลา จะสงผลกระทบตอรายไดของกองทรัสต

อยางมีนัยสําคัญ 

ผลประกอบการและรายไดของกองทรัสตอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความสามารถใน

การชําระคาเชาของผูเชา หรือการที่ผูเชาบอกเลิกสัญญาเชาหรือไมตออายุสัญญาเชา กลาวคือ รายได

หลักของกองทรัสตมาจากการใหเชาพื้นที่และ/หรือใหบริการแกผูประกอบการตาง ๆ ภายใตสัญญาเชา

และ/หรือสัญญาใหบริการ หากผูเชาตาง ๆ ลดความตองการในการใชบริการอาคารคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคา หรือพื้นท่ีสวนหลังคาของอาคารดังกลาว หรือหากผูเชาประสบปญหาทางการเงินซ่ึง

สงผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของผูเชา อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคา

เชาและ/หรือคาบริการของผูเชา นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาเชาถูกบอกเลิกกอนครบกําหนดระยะเวลา

การเชาเน่ืองจากการผิดสัญญาของผูเชา และกองทรัสตไมอาจหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชาเดิมได

หรือการหาผูเชารายใหมมีความลาชา จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน

ของกองทรัสต 

อยางไรก็ดี ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะโอนเงินประกันการเชาและเงินประกันการบริการในรูปเงินสด

จํานวนประมาณ 32 ลานบาท ใหแกกองทรัสต  โดยเงินประกันดังกลาวจะโอนใหกองทรัสตพรอมกับ

การรับโอนสิทธิตามสัญญาเชาและสัญญาบริการระหวางดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันกับผูเชา ภายใน

วันโอนกรรมสิทธิ์และการโอนสิทธิการเชา เงินประกันดังกลาวจะนํามาใชเปนหลักประกันของ

กองทรัสตในกรณีที่ผูเชาผิดนัดหรือบอกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนด (อนึ่ง เงินประกันการเชาและ

เงินประกันการบริการที่ผูเชาใหไวภายใตสัญญาเชาและสัญญาบริการ มีจํานวนท้ังส้ินประมาณ 157 

ลานบาท (ขอมูลจาก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557) โดยในการชําระราคา

ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะลงทุนคร้ังแรก กองทรัสตจะนําเงินประกันดังกลาวสวนหนึ่งจํานวน

ประมาณ 125 ลานบาท ไปชําระราคาดังกลาว โดยใชวิธีให ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน หักเงินดังกลาว

ไปชําระราคาทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะลงทุนคร้ังแรก และหลังจากหักเงินประกันชําระราคาดังกลาว 

จะคงเหลือเงินประกันในรูปเงินสดจํานวนประมาณ 32 ลานบาท)  นอกจากนี้ เงื่อนไขของสัญญาเชา

ตาง ๆ โดยเฉพาะสัญญาเชาอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาแบบ Built-to-Suit ยังกําหนดไว

วา หากผูเชายกเลิกสัญญาเชากอนระยะเวลาท่ีกําหนดไว ผูเชาจะตองชําระคาสินไหมทดแทนเทากับ

คาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูทั้งหมดใหแกกองทรัสต และ/หรือ กองทรัสตมีสิทธิริบเงิน

ประกันการเชา และเงินประกันการบริการทั้งหมด เพื่อชดเชยคาเชาใหกับกองทรัสต 

(2) ความเส่ียงจากการท่ีผูใหเชาที่ดิน หรือผูใหสิทธิในการใชที่ดิน ไมปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดินหรือ

สัญญาใหสิทธิในการเชาที่ดิน หรือเกิดเหตุการณใด ๆ ตอทรัพยที่เชา ซึ่งสงผลใหกองทรัสตไมสามารถ

หาประโยชนจากโครงการตามวัตถุประสงคในการลงทุน 
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การลงทุนในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) เปนการลงทุนใน

สิทธิการเชาที่ดิน กลาวคือ กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาทําสัญญาโอนสิทธิการเชาเพื่อรับโอนสิทธิการเชา

ที่ดินโฉนดเลขท่ี 666 และ 38919 ซึ่งเปนที่ต้ังของโครงการจาก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน  แมวา

กองทรัสตจะดําเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาตอสํานักงานที่ดินที่เก่ียวของโดยชอบดวยกฎหมาย 

กองทรัสตยังคงมีความเส่ียงภายใตสัญญาเชา และการใชทรัพยที่เชาบางประการ อาทิ หากผูใหเชา

ที่ดิน (เจาของท่ีดิน) ปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในสัญญาเชาที่ดินในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทําให

กองทรัสตไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดในสัญญาเชาที่ดิน ความ

เส่ียงจากเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะ

ทางการเงินของกองทรัสต อาทิ อาจสงผลใหกองทรัสตไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาไดตาม

วัตถุประสงคในการลงทุน รายไดที่กองทรัสตคาดวาจะไดรับเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ รวมถึง

กองทรัสตอาจมีเพียงสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชาเทานั้น ซึ่งคาเสียหายดังกลาวอาจมี

จํานวนนอยกวารายไดของกองทรัสตที่เปล่ียนแปลงไป หรือมีจํานวนไมเพียงพอตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจริง  

(3) ความเส่ียงจากการที่กองทรัสตไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินของโครงการ เนื่องจากคูสัญญาไม

ปฏิบัติตามสัญญาที่เก่ียวของกับการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต ทรัสตีจะเขาทําสัญญาจะซ้ือจะขาย สัญญาโอน

สิทธิเชา และสัญญาตกลงกระทําการ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยกับเจาของอสังหาริมทรัพยหรือ

ผูใหสัญญาแกกองทรัสต และ/หรือ สัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารของ

กองทรัสตเพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสต และผูกพันใหคูสัญญาปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในสัญญา 

อยางไรก็ดี ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญาขางตน คูสัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ  

ใด ๆ อันเปนเหตุแหงการเลิกหรือผิดสัญญาได ในกรณีดังกลาว แมกองทรัสตมีสิทธิท่ีจะบอกเลิก

สัญญา เรียกคาเสียหาย ตลอดจนเรียกคาขาดประโยชนใด ๆ ก็ตาม แตเหตุผิดสัญญาของคูสัญญา

ดังกลาวอาจทําใหกองทรัสตไมไดรับผลประโยชนหรือไมสามารถบังคับใหเปนไปตามขอกําหนดของ

สัญญาดังกลาวได เชน ไมสามารถบังคับใหคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญา หรือ 

คูสัญญาไมชําระคาเสียหายตามท่ีกองทรัสตเรียกรอง ดังนั้น กองทรัสตจึงอาจตองเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมโดยการใชสิทธิฟองรองตอศาล ซึ่งการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ ไมสามารถคาดการณไดถึง

ระยะเวลาในการดําเนินการจนกวาจะเสร็จส้ินกระบวนการ และจํานวนเงินที่กองทรัสตจะไดรับชดเชย 

เยียวยาตอความเสียหายตาง ๆ นอกจากนี้ ผลแหงคดียังขึ้นอยูกับคําพิพากษาของศาล และถึงแมศาล

จะมีคําพิพากษาใหกองทรัสตชนะคดี กองทรัสตอาจประสบความยุงยากในการบังคับใหเปนไปตามคํา
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พิพากษาของศาล ผูถือหนวยทรัสตจึงมีความเส่ียงที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายใน

ระยะเวลาท่ีคาดการณไว 

1.1.6 ความเส่ียงจากการที่กองทรัสตไมสามารถใชทางเขาออกของโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

ทางเขาออกดานทิศเหนือซ่ึงเปนทางเขาออกหนึ่งในสองทางของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม. 18) เปนทางเขาออกผานที่ดินโฉนดเลขที่ 6781 (ซ่ึงกองทรัสตไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือ

มีสิทธิการเชาเหนือโฉนดที่ดินเลขที่ 6781 นี้) โดยไดจดทะเบียนภาระจํายอมเร่ืองทางเดินเพื่อเปนภารยทรัพย

ใหแกที่ดินโฉนดเลขท่ี 666 ซึ่งเปนที่ดินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน อยางไรก็ตาม ไมไดมีการดําเนินการจดทะเบียน

ภาระจํายอมที่ดินโฉนดเลขท่ี 6781 เพื่อเปนภารยทรัพยใหแกที่ดินโฉนดเลขท่ี 38919  ซึ่งเปนที่ดินอีกโฉนดหนึ่งที่

กองทรัสตจะเขาลงทุน ดังนั้น ที่ดินโฉนดเลขท่ี 38919 จะไมมีสิทธิใชที่ดินโฉนดเลขท่ี 6781 เปนภารยทรัพย

ทางเขาออก นอกจากนี้ แมวาในสัญญาเชาที่ดินโฉนดเลขท่ี 666 และ 38919 จะระบุวาผูใหเชายินยอมใหผูเชา

ใชที่ดินโฉนดเลขท่ี 6781 เปนทางเขาออกตลอดระยะเวลาการเชา ผูใหเชาที่ดินซ่ึงใหความยินยอมดังกลาวเปน

เพียงเจาของรวม 3 ใน 4 คนของเจาของรวมท้ังหมดของที่ดินโฉนดเลขที่ 6781 ดังนั้น กองทรัสตมีความเส่ียงใน

กรณีที่เจาของรวมของโฉนดเลขท่ี 6781 อีก 1 คน อาจอางวาไมเคยใหความยินยอมแกผูเชาโฉนดเลขท่ี 38919 

ในการใหใชที่ดิน 

อยางไรก็ดีในปจจุบัน ทางเขาออกดังกลาวขางตนเปนเพียงทางเขาออกหน่ึงในสองทางของโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ซึ่งหากเกิดเหตุใด ๆ ที่อาจทําใหกองทรัสตไมสามารถใช

ทางเขาออกดังกลาว กองทรัสตยังสามารถใชทางเขาออกอีกทางหนึ่งที่ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไดรับอนุญาต

ใหกอสรางถนนเปนทางเชื่อมจากกรมชลประทานโดยอยูทางดานทิศตะวันออก มีความกวางประมาณ 8 เมตร

สําหรับทางเขา และประมาณ 8 เมตรสําหรับทางออกซึ่งปจจุบันผูเชาโครงการก็ใชทางออกดังกลาว ทั้งนี้ แมกรม

ชลประทานสงวนสิทธิในการปดทางเชื่อมเพื่อประโยชนทางการชลประทาน อยางไรก็ตาม มีความเส่ียงตํ่ามากที่

กรมชลประทานจะปดทางเช่ือมตอดังกลาว เนื่องจากเง่ือนไขในการอนุญาตของกรมชลประทานกําหนดวา 

จะตองเปดถนนเปนทางสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหผานไปมาได และใหใชทางเช่ือมเพื่อ

สาธารณะประโยชน ดังนั้น บริษัทฯ เห็นวาไดมีการจัดใหมีการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นไวอยางเพียงพอ และ

เหมาะสมแลว  

1.1.7 ความเส่ียงจากการที่กองทรัสตไมสามารถใชทางเขาออกและปกเสาพาดสายไฟฟา ของโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2  

ทางเขาออกของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 2 เปนทางเขาออกที่ติดตอกับที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย จึงมีความเส่ียงที่กองทรัสต

อาจไมสามารถเขาออกโครงการผานที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยได อยางไรก็ดี ดับบลิวเอชเอ             
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คอรปอเรช่ัน ไดรับอนุญาตจากการรถไฟแหงประเทศไทยใหใชที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อเปน

ทางเขาออกจากถนนสาธารณะสูที่ดินของโครงการและไดใชทางเขาออกดังกลาวแลว ทั้งนี้ ภายหลังวันที่

กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสิน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะดําเนินการเพื่อใหกองทรัสตไดรับอนุญาตใหใช

ที่ดินเพื่อเปนทางเขาออกจากถนนสาธารณะสูที่ดินของโครงการดังกลาวจากการรถไฟแหงประเทศไทยโดยตรง 

โดยดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะรับภาระคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว (โปรดพิจารณารายละเอียดใน

สวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ)  

นอกจากนี้ สําหรับที่ดินที่ปกเสาพาดสายไฟฟาเขาโครงการนั้นเปนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย ดับบลิว

เอชเอ คอรปอเรชั่น จะดําเนินการ เพื่อใหกองทรัสตสามารถเชาที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนพื้นที่ปก

เสาพาดสายไฟฟา  และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะรับภาระคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว (โปรด

พิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ)  

อยางไรก็ดี ยังไมอาจคาดหมายไดวาการรถไฟแหงประเทศไทยจะใชระยะเวลาในการพิจารณาเพื่ออนุญาต

ขางตนเพียงใดและผลการพิจารณาจะเปนอยางไรเน่ืองจากเปนดุลพินิจของการรถไฟแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้ หากกองทรัสตไดรับอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อเปนทางเขาออกจากถนนสาธารณะสูที่ดินของโครงการ

จากการรถไฟแหงประเทศไทยแลว การรถไฟแหงประเทศไทยอาจเพิกถอนการอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาว อัน

อาจทําใหกองทรัสตไมสามารถใชที่ดินเพื่อเปนทางเขาออกจากถนนสาธารณะสูที่ดินของโครงการได ซึ่งจะสงผล

กระทบโดยตรงตอการดําเนินการจัดหาผลประโยชนในโครงการดังกลาวของกองทรัสต  และสําหรับที่ดินเพ่ือปก

เสาพาดสายไฟฟานั้น เม่ือกองทรัสตสามารถเชาที่ดินดังกลาวไดแลว คาดหมายไดวาจะมีระยะเวลาการเชา 3 ป 

และเม่ือครบระยะเวลาการเชา การรถไฟแหงประเทศไทยอาจไมตออายุการเชาใหได 

สําหรับความเส่ียงจากการเพิกถอนการอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อเปนทางเขาออกและยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่เพื่อปก

เสาพาดสายไฟฟานั้น มีความเส่ียงตํ่ามากที่การรถไฟแหงประเทศไทยจะเพิกถอนการอนุญาตและยกเลิกสัญญา

เชาดังกลาว เนื่องจากถนนของการรถไฟแหงประเทศไทยซึ่งเช่ือมตอกับบริเวณท่ีกองทรัสตจะไดรับอนุญาตใหใช

ที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนถนนซ่ึงการรถไฟแหงประเทศไทยเองตองใชเพื่อเขาสูสถานีบรรจุและแยก

สินคากลอง (Inland Container Depot หรือ ICD) ของตนเอง ที่การรถไฟแหงประเทศไทยไดพัฒนาสถานี

ดังกลาวขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการเก่ียวกับสินคาประเภทตูคอนเทนเนอรทั้งขาเขาและขาออก

แกผูสงออก ผูนําเขา และบุคคลทั่วไป  อีกทั้งจากการสํารวจพื้นที่พบวา บริเวณดังกลาวเปนทางที่มีบุคคลที่อาศัย

ในชุมชนใกลเคียง ตลอดจนบริษัทหางรานเอกชนจํานวนมากที่ใชทางเช่ือมกับทางของการรถไฟแหงประเทศไทย

เชนเดียวกันในการเดินทางสัญจรไปมา และในปจจุบันไดมีการพัฒนาและปรับปรุงขยายถนน เปนถนนคอนกรีต

หลายชองทาง พรอมเสาไฟฟาขนาดใหญเพื่อรองรับการขยายตัวของสถานี ICD ที่เพิ่มขึ้นและเพื่ออํานวยความ

สะดวกสําหรับการเดินทางขนสงของผูใชบริการสถานี ICD จึงไมมีเหตุที่จะคาดหมายไดวาการรถไฟแหงประเทศ

ไทยจะนําที่ดินสวนท่ีเปนถนนดังกลาวไปใชประโยชนอยางอื่น   และสําหรับที่ดินที่ใชในการปกเสาไฟฟานั้น

ตราบใดที่การรถไฟแหงประเทศไทยยังคงใชประโยชนในที่ดินของตนเองเปนถนนอยู ยอมไมมีเหตุที่จะไมตออายุ
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การเชาให เนื่องจากไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ แกการรถไฟแหงประเทศไทย นอกจากนี้ จากการสํารวจพื้นที่ยัง

พบวาเอกชนรายอื่น ๆ ไดทําการปกเสาไฟฟาในแนวเดียวกันกับเสาไฟฟาของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 เชนกัน  หากการรถไฟแหง

ประเทศไทยจะเพิกถอนการการอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อเปนทางเขาออกดังกลาวหรือไมตออายุการเชา ยอมตอง

เพิกถอนการอนุญาตที่ใหกับเอกชนที่เก่ียวของทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งการกระทําดังกลาวยอมจะสงผล

กระทบอยางมากตอประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดนอยที่การรถไฟแหงประเทศไทยจะเพิกถอนการ

อนุญาตดังกลาว 

อนึ่ง หากการรถไฟแหงประเทศไทยไมอนุญาตหรือเพิกถอนการอนุญาตในภายหลัง กองทรัสตมีมาตรการ

ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คือ  

 สําหรับเร่ืองทางเขาออก กองทรัสตสามารถย่ืนเร่ืองขอใหศาลมีคําส่ังเปดทางใหแกกองทรัสต  โดย

อางวาที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยดังกลาวเปน “ทางจําเปน” ตามมาตรา 1349  แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซึ่งตามกฎหมายแลวศาลสามารถส่ังใหเปดทางจําเปน

พอสมควรแกความจําเปนของผูรองขอ และอาจกําหนดใหผูรองขอชดใชคาทดแทนใหแกเจาของ

ที่ดินที่ถูกใชเปนทางจําเปนตามสมควร  โดยระหวางที่รอคําพิพากษา กองทรัสตสามารถย่ืนคํารอง

ตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉิน โดยขอใหศาลมีคําส่ังเปดทาง

จําเปนระหวางพิจารณากอนมีคําพิพากษาไดดวย โดยศาลสามารถมีคําส่ังไดทันทีโดยไมตองรอ

การไตสวนเจาของที่ดินกอน นอกจากน้ี ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ยังตกลงวา ภายหลังจากท่ี

กองทรัสตไดรับอนุญาตใหใชที่ดินทางเชื่อมแลว หากตอมาการรถไฟแหงประเทศไทยเพิกถอนการ

อนุญาตดังกลาว ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะดําเนินการประสานงานหรือเรียกรองกับการรถไฟ

แหงประเทศไทยเพ่ือขอใหพิจารณายกเลิกการเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว รวมตลอดจนการให

ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตอกองทรัสตในการใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอเปดทางจําเปน 

ดวยคาใชจายของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันเอง ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาเปดทางจําเปน  หรือคาใชทาง 

หรือคาสิทธิอันเก่ียวกับการใชที่ดินเช่ือมทาง 

 สําหรับการปกเสาพาดสายไฟฟา กองทรัสตสามารถย่ืนคํารองตอศาลขอใหมีคําส่ังใหการรถไฟ

แหงประเทศไทยยอมใหกองทรัสตใชพื้นที่ปกเสาพาดสายไฟฟาได เม่ือกองทรัสตชําระคาทดแทน

ตามสมควรแลว ตามมาตรา 1352  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และดับบลิวเอชเอ 

คอรปอเรช่ัน ตกลงวา ภายหลังจากที่กองทรัสตไดเชาหรือรับโอนสิทธิการเชาดังกลาวแลว เม่ือ

ส้ินสุดระยะเวลาการเชาในแตละคราว ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะประสานกับการรถไฟแหง

ประเทศไทยเพ่ือขอใหพิจารณาตออายุการเชาออกไป ดวยคาใชจายของดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ันเอง ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาเชาพื้นที่ดังกลาว 
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หากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไมสามารถดําเนินการใหกองทรัสตไดรับอนุญาตหรือเชาพื้นที่ดังกลาวได (ไม

รวมถึงกรณีที่การรถไฟแหงประเทศไทยเพิกถอนการอนุญาต หรือไมตออายุการเชา ภายหลังจากกองทรัสตไดรับ

อนุญาตใหใชที่ดินเช่ือมตอทางเพ่ือผานเขาออกของโครงการสูถนนสาธารณะ และเชาที่ดินของการรถไฟแหง

ประเทศไทยเปนพื้นที่ปกเสาพาดสายไฟฟาไดแลว)  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงที่จะดําเนินการใด ๆ เพื่อ

จัดการใหกองทรัสตมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะและมีสิทธิเชาพื้นที่ปกเสาพาดสายไฟฟากับการรถไฟแหง

ประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่กองทรัสตเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ท่ีดินโครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 ดังกลาว มิฉะนั้น ดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรช่ัน ตกลงจะซ้ือทรัพยสินโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 คืนจากกองทรัสตในราคาเทากับราคาที่ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

ขายใหแกกองทรัสต โดยดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่

เกิดขึ้นดังกลาว 

1.1.8 ความเส่ียงจากสัญญาใหเชาพ้ืนที่หลังคา 

ในสวนของพื้นที่หลังคาในโครงการ WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ที่จะใหเชาเพื่อ

ดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนั้นมีผูเชาเรียบรอยแลว คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน     

โซลารรูฟ 1 จํากัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 3 จํากัด, และบริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน    

โซลารรูฟ 6 จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนบริษัทรวมทุนของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน โดยการใหเชาพื้นที่หลังคา

ดังกลาวไดรับความยินยอมจากผูเชาอาคารเรียบรอยแลว 

สําหรับพื้นที่หลังคาของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ที่จะใหเชาเพื่อ

ดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนั้นยังไมมีผูเชา เนื่องจากอยูระหวางการรอเปดประมูลโครงการ

ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาของหนวยงานราชการ จึงเปนความเส่ียงที่ทําใหกองทรัสตจะไมมี

รายไดจากหลังคาตามที่คํานวณไวในขณะท่ีลงทุน ดวยเหตุดังกลาว หากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ยังไมมีผูเชา

หลังคาดังกลาวจากกองทรัสต ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน และ/หรือ บริษัทรวมทุนของ ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาหลังคาใหแกกองทรัสตแทนเปนเวลา 25 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน 

เวนแตในชวงเวลา 25 ปนั้น ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน และ/หรือ บริษัทรวมทุนของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

จะสามารถจัดหาผูเชามาเชาหลังคาดังกลาวไดโดยมีระยะเวลาเชาไมนอยกวาระยะเวลาที่เหลือของ 25 ป ทั้งนี้ 

ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขการเชาและอัตราคาเชาที่ไมดอยไปกวาเดิม (โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 

ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ) 

นอกจากน้ี การดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาจกระทบตอการใชสอยของผูเชา

อาคารดังกลาว อยางไรก็ดี กองทรัสตจะทําประกันความเส่ียงภัยในทรัพยสิน (All risk insurance) เพื่อ

ครอบคลุมความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
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1.1.9 ความเส่ียงจากการที่กองทรัสตไมสามารถจัดหาผูเชาได ภายหลังภาระผูกพันในการชําระคาเชาของ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตามที่ระบุไวในสัญญาตกลงกระทําการส้ินสุดลง 

 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะเขาทําสัญญาตกลงกระทําการกับกองทรัสต โดยตามสัญญาดังกลาวกําหนดให

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน มีหนาที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก เชน ชําระคาเชา

สําหรับพื้นที่ที่ยังไมมีผูเชา เปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน สําหรับโครงการศูนยกระจาย

สินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 หรือ ชําระคาเชาใหแกกองทรัสตเปนระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 1 ป นับแต

วันที่กองทรัสตเขาลงทุน หากไมมีผูเชาอาคารคลังสินคา H ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม. 18) (โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลง

กระทําการ) นั้น หากครบกําหนดตามระยะเวลาที่ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ไดใหสัญญาไวแลว แตกองทรัสต

ยังไมสามารถจัดหาผูเชามาเชาพื้นที่ที่ไมมีผูเชาดังกลาวได กองทรัสตอาจมีความเส่ียงจากการขาดรายไดคาเชา

บางสวนและอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทรัสตได 

1.2 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทรัสต 

1.2.1 ผูจัดการกองทรัสต และ/หรือ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธการ

ลงทุนของกองทรัสตใหประสบความสําเร็จได 

บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต เปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทรัสตและควบคุม

การดําเนินธุรกิจเพื่อจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะลงทุน ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ 

จะอยูภายใตการควบคุมดูแลของทรัสตี ผูถือหนวยทรัสตอาจไมมีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริษัทฯ 

เก่ียวกับกลยุทธที่บริษัทฯ นํามาใช หรือการลงทุนของกองทรัสต ตลอดจนเง่ือนไขในการลงทุนดังกลาว การท่ี

บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธของกองทรัสตใหเปนไปตามแผนที่วางไวอาจมีผลกระทบในทางลบตอ

ธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสตอยางมีนัยสําคัญ 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนของกองทรัสตใหประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยู

กับปจจัยที่ไมแนนอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม และสอดคลอง

กับหลักเกณฑการลงทุนของกองทรัสต รวมทั้งการไดรับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถ

รับรองไดวาการดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนของบริษัทฯ ในความเปนจริงจะเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือ

สามารถทําไดภายในเวลาและคาใชจายที่เหมาะสม 

บริษัทฯ จะแตงต้ัง ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ซึ่งมีประสบการณโดยตรงในการบริหารจัดการอาคารคลังสินคา 

และศูนยกระจายสินคา เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยกําหนดใหมีหนาที่ตางๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยสินของกองทรัสตภายใตการกํากับดูแลของบริษัทฯ ดังนั้น การบริหารจัดการโครงการโดยผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย ไดแก (1) การดูแลบริหารจัดการทรัพยสินในการนําทรัพยออกใหเชาแกผูเชา (2) การติดตอ

ประสานงานระหวางกองทรัสตและผูเชา รวมทั้งรับผิดชอบ และนําสงภาษีโรงเรือน และท่ีดิน และ/หรือ ภาษี
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บํารุงทองที่ในทรัพยสินที่บริหารจัดการ (3) การจัดหาบริษัทประกันภัย และชําระเบี้ยประกันภัย (สําหรับประกัน

ความเส่ียงภัยทรัพยสิน) โดยใหกองทรัสตเปนผูรับประโยชน  และ (4) การดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษา

ทรัพยสิน ในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ (Minor Repair or  Maintenance) หากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไม

สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยได จะสงผลกระทบตอผล

ประกอบการของกองทรัสต หรือหากบริษัทฯ ไมสามารถแตงต้ังบุคคลอื่นเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสิน

ของกองทรัสตแทน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน หรือหากไมสามารถหาผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตไดดีเทียบเทากับ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน อาจจะสงผลกระทบ

ทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทรัสต ซึ่งในทายท่ีสุดแลวอาจสงผล

กระทบตอความสามารถของกองทรัสตในการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดความเส่ียงดังกลาวขางตน โดยบริษัทฯ จะไดจัด

ใหมีการพิจารณาผลการดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตลอดระยะเวลาการจางบริหาร 30 ป โดยจะมี

การพิจารณาผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดและมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบ

การควบคุมภายในของผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยสมํ่าเสมอ เพื่อสรางความม่ันใจแกผูถือหนวยลงทุนวา

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดทําหนาที่บริหารทรัพยสินโครงการ อยางมีประสิทธิภาพ และหากเกิดกรณีที่ตอง

แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน   บริษัทฯ จะจัดใหมีการพิจารณาคุณสมบัติ 

ตาง ๆ ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหเหมาะสมกับการบริหารโครงการ กอนการแตงต้ัง 

1.2.2 กองทรัสตตองพ่ึงพาผูบริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความชํานาญในการดําเนินงานจัดหา

ผลประโยชนและบริหารจัดการการใชประโยชนอสังหาริมทรพัย 

กรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตและ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ในฐานะ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนสวนสําคัญในการดําเนินงานจัดหาผลประโยชนและบริหารจัดการการใชประโยชน

อสังหาริมทรัพย การสูญเสียบุคลากรดังกลาวไปจะเปนการสูญเสียผูมีประสบการณ ความรู สายสัมพันธทาง

ธุรกิจและความชํานาญ การหาบุคลากรท่ีมีความสามารถในระดับเดียวกันมาแทนที่เปนเร่ืองที่ทําไดยาก และ

อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลง ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

สูญเสียบุคลากรดังกลาวไปและไมสามารถชักจูง จาง และพัฒนาบุคลากรใหมที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ 

ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติที่ เ ก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนและบริหารจัดการการใชประโยชน

อสังหาริมทรัพย อาจทําใหกองทรัสตมีความสามารถในการทํากําไรลดลงหรือทําใหขาดความคลองตัวในการ

ดําเนินธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ตองแจงใหทรัสตีทราบ หากมีการเปล่ียนแปลง

บุคลากรหลักในการจัดการและบริหารกองทรัสต และตองจัดหาบุคลากรหลักรายใหมที่มีความรู ความสามารถ 

และประสบการณโดยเร็วเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของผูจัดการกองทรัสตและใหการ

บริหารจัดการกองทรัสตเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารระดับสูงของ ดับบลิวเอชเอ คอร
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ปอเรช่ัน สวนใหญเปนผูถือหุนของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ดวยเชนกัน ดังนั้น จึงคาดวาจะสามารถรักษา

บุคลากรที่สําคัญดังกลาวไดอยางตอเนื่องตอไป 

1.2.3 ความเส่ียงจากความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น  

หลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตแลวเสร็จ บริษัทฯ จะเขาเปนผูจัดการกองทรัสต และบริษัทฯ ซึ่ง

เปนบริษัทยอยของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จะแตงต้ังให ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อบริหารจัดการโครงการ  

การจัดหาผลประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน เชน 

 ธุรกรรมของกองทรัสตที่เกิดจากการบริหารงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจถูกพิจารณาวาจัดทํา

ขึ้นเพื่อประโยชนของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

 ดับบลิวเอชเอ  คอรปอเร ช่ัน  อาจสนับสนุน  บริหาร  หรือลงทุนในทรัพย สินที่ เ ก่ียวเ น่ืองกับ

อสังหาริมทรัพยหรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแขงขันโดยตรงกับกองทรัสต 

 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ยังทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียมแฟคทอร่ี แอนด แวรเฮาส ฟนด (“กองทุนฯ”) อีกดวย ซึ่งตามท่ี

ไดรับการแตงต้ังจากกองทุนฯ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ทําหนาที่บริหารและจัดหาผลประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพยของกองทุนฯ ซึ่งมีลักษณะและท่ีต้ังใกลเคียงกับทรัพยสินหลักที่จะเขาลงทุนของ

กองทรัสต  และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน มีขอผูกพันที่จะไมแขงขันกับกิจการของกองทุนฯ ตาม

สัญญาตกลงกระทําการท่ีไดใหแกกองทุนฯ จํานวน 4 ฉบับ ซึ่งแตละฉบับจัดขึ้นในเวลาที่กองทุนฯ 

ลงทุนในทรัพยสินของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน แตละคร้ัง ต้ังแตเวลาท่ีจัดต้ังกองทุนฯ และการเพ่ิม

ทุนแตละคร้ัง รวม 3 คร้ัง  สัญญาตกลงกระทําการทั้ง 4 ฉบับ จะมีความคลายคลึงกัน แตแตกตางกัน

ในรายละเอียดและทรัพยสินของกองทุนฯ ที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน มีขอผูกพันที่จะไมแขงขัน  สรุป

สาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการท้ัง 4 ฉบับรวมไดดังนี้  

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงและรับรองตอกองทุนฯ วา ภายหลังการเขาลงทุนของกองทุนฯ โดยได

จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการคลังสินคาและโรงงาน ตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญา

การเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยและโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียมแฟคทอรี่ แอนด แวรเฮาส ฟนด (“ทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุน”) ดับบลิว   

เอชเอ คอรปอเรช่ัน จะตกลงเก่ียวกับการไมแขงขันกับกิจการของกองทุนดังตอไปนี้ 
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ในการดําเนินธุรกิจประเภทคลังสินคาและ/หรือโรงงานของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน หากดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรชั่น มีความประสงคที่จะเสนอทรัพยสินอื่นใหแกลูกคาหรือนายหนาใด ๆ เพื่อการใหเชา 

และ/หรือโอนสิทธิการเชาในทรัพยสินประเภทคลังสินคา และ/หรือโรงงานของตน ซึ่งต้ังอยูในรัศมี 20 

กิโลเมตรจากทรัพยสินของกองทุนฯ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงเสนอทรัพยสินที่กองทุนฯ เขา

ลงทุนใหแกลูกคาหรือนายหนานั้นกอน หาก 

(1) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนฯ และ 

(2) ทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุนเปนทรัพยสินที่มีคุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกคาหรือ

นายหนา 

จากขอกําหนดขางตน หากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะนําทรัพยสินออกใหเชาแกลูกคา ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น มีความผูกพันที่จะตองเสนอทรัพยสินของกองทุนฯ ใหแกลูกคาพิจารณากอนทรัพยสินของตน ดังนั้น 

การทําหนาที่ของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ในฐานะเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนฯ จึงอาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทรัสตได กลาวคือ ในกรณีที่ทรัพยสินของทั้งกองทุนฯ และกองทรัสตที่

ต้ังอยูในรัศมี 20 กิโลเมตร ไมมีผูเชาพรอมกัน ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอกันในการที่ดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรช่ัน ซึ่งบริหารทรัพยสินทั้งของกองทุนฯ และกองทรัสตจะนําเสนอทรัพยสินของกองทุนฯ หรือ 

กองทรัสตใหแกลูกคาพิจารณา  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว จึงไดกําหนด

หลักเกณฑในการเลือกลงทุนในอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา อาคารโรงงาน พรอมสํานักงาน รวมถึง

แนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพยของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อปองกันปญหาดังกลาวที่อาจ

เกิดขึ้น ดังนี้ 

(1) การเลือกลงทุนในคลังสินคาหรือศูนยกระจายสินคา บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคารท่ีสราง

แลวเสร็จและมีผูเชาแลว ในชวงเวลาท่ีมีการเจรจาตอรองกันระหวางกองทรัสตกับผูเสนอขาย

หนวยทรัสต มีผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระ 2 ราย และมีที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาความ

เหมาะสมของราคาซ้ือทรัพยสิน สําหรับแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพยของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยนั้น  บริษัทฯ ไดกําหนดใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิบัติตามแนวทางการคัดเลือก

อสังหาริมทรัพย และการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไวทุก

คร้ังอยางเครงครัด  

(2) เพื่อเปนการลดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงที่จะ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(2.1) การไมแขงขันกับกิจการของกองทรัสต โดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังนี้ 
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(2.1.1) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงตอกองทรัสตวาในการดําเนินธุรกิจพัฒนา 

โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรือ 

อาคารโรงงาน (logistics facilities) ใหเชาในประเทศไทย หากดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน มีความประสงคที่จะเสนอทรัพยสินอื่นใหแกลูกคาหรือนายหนาใด ๆ เพื่อ

การใหเชา และ/หรือ โอนสิทธิการเชาในทรัพยสินประเภทอาคารคลังสินคา ศูนย

กระจายสินคา และ/หรือ อาคารโรงงาน (logistics facilities) ของตนซ่ึงต้ังอยูใน

รัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพยสินของกองทรัสต ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงที่

จะเสนอทรัพยสินของกองทรัสตใหแกลูกคาหรือนายหนานั้นกอน หากเปนไปตาม

เงื่อนไขดังนี้ 

(ก) ดับบ ลิ ว เอช เอ  คอร ปอ เ รชั่ น  ยั งค งปฏิ บั ติ หน าที่ เ ป น ผู บ ริ หา ร

อสังหาริมทรัพยของกองทรัสตสําหรับทรัพยสินดังกลาวของกองทรัสต 

และ 

(ข) ทรัพยสินของกองทรัสตเปนทรัพยสินที่มีคุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจ

ของลูกคาหรือนายหนา 

(2.1.2) หากทรัพยสินของกองทรัสตต้ังอยูในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพยสินของกองทุนฯ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงท่ีจะเสนอทรัพยสินของกองทรัสตไปพรอมกับ

ทรัพยสินของกองทุนฯ ใหแกลูกคาหรือนายหนานั้น  

(2.1.3) อยางไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาไมอยูภายใตบังคับของ

ขอกําหนด (2.1.1) และ (2.1.2) ขางตน 

(ก)  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น แสดงใหกองทรัสตเห็น โดยนําสงสําเนา

เอกสารแสดงความจํานงของลูกคาหรือนายหนาตอกองทรัสตเพื่อ

ประกอบการพิจารณา วาคุณสมบัติของทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของ

ลูกคาหรือนายหนาไมตรงกับคุณสมบัติของทรัพยสินของกองทรัสต และ

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ไดลงนามในหนังสือแสดงความจํานงกับ

ลูกคาหรือนายหนารายดังกลาวแลว ทั้งนี้ แมตอมาในภายหลังคุณสมบัติ

ของทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของลูกคาหรือนายหนาจะตรงกับลักษณะ

ของทรัพยสินดังกลาวของกองทรัสต หรือ 
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(ข) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันไดเสนอทรัพยสินของกองทรัสตใหลูกคาหรือ

นายหนากอนแลว และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันไดรับการปฏิเสธจาก

ลูกคาหรือนายหนาดังกลาวเปนลายลักษณอักษร  

(2.1.4) กองทรัสตและ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงใหสิทธิแกลูกคาหรือนายหนาแต

เพียงผูเดียวในการพิจารณาวาทรัพยสินของกองทรัสตหรือกองทุนฯ มีคุณสมบัติ

ตรงกับประเภทธุรกิจของลูกคาหรือนายหนาหรือไม และหากลูกคาหรือนายหนาไม

ประสงคที่จะเขาทําสัญญากับกองทรัสต จะไมถือวาดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ผิด

สัญญาในขอนี้ 

(2.2) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) เปน

ระยะเวลา 7 ป นับแตวันที่สัญญาตกลงกระทําการมีผลใชบังคับ ใหแกกองทรัสตในการลงทุน

ในทรัพยสินในประเทศไทยประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรือ อาคาร

โรงงาน (logistics facilities) ของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน และบริษัทยอยของดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรช่ัน โดยการใหสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทรัสตตาม

สัญญาน้ี จะไมใชบังคับในกรณีที่ทําใหดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น หรือบริษัทยอยของ

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นไมปฏิบัติตามขอสัญญาหรือขอผูกพันใด ๆ หรือทําใหดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรช่ันตกเปนผูผิดนัดซ่ึงตนไดทําไวกับนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งเปนผูเชา หุนสวน หรือผู

รวมลงทุนของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นหรือบริษัทยอยของตน ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่

กําหนดในสัญญาตกลงกระทําการที่จะจัดทําขึ้นระหวาง กองทรัสต และ ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน (โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนท่ี 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตก

ลงกระทําการ)  

(2.3) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงวา ตลอดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่สัญญาตกลงกระทํา

การที่จะจัดทําขึ้นระหวาง กองทรัสต และ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีผลใชบังคับ ดับบลิว

เอชเอ คอรปอเรช่ัน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงจะ

เขาถือและรักษาสัดสวนการถือครองหนวยทรัสตของกองทรัสตใหไมนอยกวารอยละ 15 ของ

จํานวนหนวยทรัสตทั้งหมดของกองทรัสตเฉพาะท่ีมีการออกและเสนอขายในการเสนอขาย

หนวยทรัสตคร้ังแรกเทานั้น  

(2.4) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะแจงใหทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตทราบเปนลายลักษณ

อักษรทันทีในกรณีที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ เกิดขึ้นแกกองทรัสตในการ

ปฏิบัติหนาที่ของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยภายใต

ขอตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย และหากทรัสตี
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พิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และกอใหเกิด

ความเสียหายแกกองทรัสต  ทรัสตีและ /หรือผูจัดการกองทรัสตจะแจงให ผูบ ริหาร

อสังหาริมทรัพยทราบเปนลายลักษณอักษรทันที ซึ่งคูสัญญาตกลงท่ีจะรวมกันหารือโดย

สุจริต และยุติธรรมเพื่อพิจารณาเหตุการณดังกลาวเปนรายกรณี 

1.2.4 ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทรัสตกูยืมเงิน 

กองทรัสตมีความประสงคจะกูยืมเงินระยะยาววงเงินไมเกิน 1,370 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 29.1 

ของมูลคาทรัพยสินรวมสูงสุดที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก เพื่อเปนแหลงเงินทุนสวนหน่ึงในการลงทุนใน

ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก และ/หรือเพื่อใชชําระคืนหนี้เงินกูยืมของกองทรัสตที่ใชในการซื้อ

ทรัพยสินหลัก (Refinance) และประสงคที่จะกูยืมเงินระยะส้ันวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทเพื่อใชสนับสนุนการ

จายคืนเงินประกันการเชาและการบริการ และ/หรือ เพื่อใชชําระคืนหนี้เงินกูยืมของกองทรัสตที่ใชในการจายคืน

เงินประกันการเชาและการบริการ (Refinance) ดังนั้น กองทรัสตอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน

ดังกลาวได เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในสวนท่ีเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจมีการเปล่ียนแปลงในระหวางอายุเงินกู 

ซึ่งอาจสงผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานของกองทรัสตและความสามารถของกองทรัสตในการจาย

ประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต นอกจากน้ี ในกรณีที่กองทรัสตไมสามารถชําระดอกเบ้ียและ/หรือเงินตน

ตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน หรือเกิดเหตุผิดสัญญาอื่น ๆ ภายใตสัญญาเงินกู (ซึ่งเหตุผิดนัดรวมถึงกรณีที่ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน มิไดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต) อาจสงผลใหผูใหกูอาจดําเนินการ

ทางกฎหมายกับกองทรัสตหรือใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงิน เชน 

กําหนดใหสวนหนึ่งหรือทั้งหมดภายใตเอกสารทางการเงินใด ๆ ถึงกําหนดชําระโดยพลัน หรือใชสิทธิในการ

บังคับตามสัญญาที่เก่ียวกับการใหหลักประกันสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงการบังคับจํานองในทรัพยสิน

ของกองทรัสตที่นําไปเปนหลักประกันเงินกูหรือการรับโอนสิทธิบนกรมธรรมประกันภัยในทรัพยสินที่กองทรัสต

เขาลงทุน ซึ่งเม่ือเกิดความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญบนทรัพยสินของกองทรัสต ผูใหกูอาจพิจารณาใหนําเงิน

ชดเชยท่ีไดรับภายใตกรมธรรมประกันภัยไปชําระคืนเงินกูกอนที่จะนํามาซอมแซมทรัพยสินของกองทรัสต ซึ่งจะ

สงผลใหกองทรัสตไมสามารถซอมแซมทรัพยสินใหอยูในสภาพท่ีพรอมจัดหาผลประโยชนได  

อยางไรก็ตาม เม่ือครบกําหนดชําระเงินกู หรือภายใตขอกําหนดในสัญญาเงินกู บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการ

กองทรัสตจะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนดวยวิธีตาง ๆ เชน การกูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนหน้ี

เดิม (Refinance) การเสนอขายหุนกู (เทาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของจะอนุญาตใหกองทรัสตทําได) หรือ

การเสนอขายหนวยทรัสตเพิ่มเติม เปนตน โดยบริษัทฯ จะเลือกวิธีการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ

หนวยทรัสตและกองทรัสต ซึ่งเม่ือพิจารณาจากหลักประกันการกูยืมและความสามารถในการชําระหนี้ของ

กองทรัสตแลว ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไมสามารถชําระเงินตนตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงินเนื่องจาก

ไมสามารถทําการระดมทุนเพื่อชําระคืนหนี้เดิมอยูในระดับตํ่า เนื่องจากอัตราสวนการกูยืมตอสินทรัพยรวมอยูใน
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ระดับที่ตํ่า ประกอบกับอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะเขาไปลงทุนนั้นมีความสามารถท่ีจะสรางรายไดใหกับ

กองทรัสตอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวและจะดําเนินการพิจารณาและติดตาม

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการกูยืมของกองทรัสต ซึ่งรวมถึงแนวโนมอัตราดอกเบี้ยอยางสมํ่าเสมอเพื่อที่จะสามารถ

ประเมินความเส่ียงและดําเนินการตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงิน

เพื่อลดความเส่ียงจากการกูยืมเงิน เชน บริการธุรกรรมแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เทาที่

กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของจะอนุญาตใหกองทรัสตทําได โดยบริษัทฯ จะดําเนินการดังกลาวโดยคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของกองทรัสตเปนสําคัญ 

1.2.5 ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทรัสตนําเงินประกันการเชาและการบริการมาใชในการลงทุนใน

ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนครั้งแรก  

บริษัทฯ จะนําเงินประกันการเชาและการบริการซ่ึงกองทรัสตจะไดรับโอนจาก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ใน

ฐานะผูใหเชาเดิม มาใชเพื่อการลงทุนในทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก จํานวนไมเกิน 125 ลานบาท 

ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของเงินประกันการเชาและการบริการทั้งหมดของกองทรัสตภายหลังการเขาลงทุน

คร้ังแรก   

จากการที่กองทรัสตนําเงินประกันมาใชดังกลาว บริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองกันเงินรายไดบางสวนหรือ

ทั้งหมดมาใชในการคืนเงินประกันตามความเหมาะสมโดยอาจมิไดสํารองไวจนเต็มจํานวนตลอดเวลา เพื่อการ

บริหารจัดการเงินสดของกองทรัสต ในกรณีที่ผูเชาไมตออายุสัญญาเชาและสัญญาบริการเม่ือสัญญาครบ

กําหนดระยะเวลาการเชา หรือกรณีที่กองทรัสตตองคืนเงินประกันแกผูเชาเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาและสัญญา

บริการ และกองทรัสตไมอาจจัดหาผูเชารายใหมมาทดแทนได การดําเนินการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานและรายไดของกองทรัสตและอาจทําใหจํานวนผลประโยชนตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดท่ีจะจาย

ใหแกผูถือหนวยทรัสตมีจํานวนลดลง  

อยางไรก็ดี การนําเงินประกันมาใชดังกลาว ชวยใหกองทรัสตมีโครงสรางบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กลาวคือ จะทําใหตนทุนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตํ่าลง เม่ือเทียบกับตนทุนเงินกูยืมหรือการเสนอขาย

หนวยทรัสตเพิ่มเติม สงผลใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยทรัสตดีขึ้น โดยบริษัทฯ ไดคํานึงถึงระยะเวลาตามสัญญา

เชาและสัญญาบริการที่มีอยู เงื่อนไขเก่ียวกับการคืนเงินประกันการเชาและการบริการตามสัญญาเชาและ

สัญญาบริการ และคํานึงถึงการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของกองทรัสตในการนําเงินประกันการเชา

และการบริการมาใชอยางรอบคอบ  

บริษัทฯ ยึดหลักความระมัดระวังในการบริหารสภาพคลองโดยจะรักษาระดับเงินสดสํารองและ/หรือวงเงินสินเช่ือ

หมุนเวียนระยะส้ันจากผูใหกู โดยบริษัทฯ จะกันเงินประกันการเชาและการบริการสวนที่เหลือจํานวนประมาณ 

32 ลานบาท (หรือคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของเงินประกันการเชาและการบริการทั้งหมด) ไวเพื่อคืนใหแกผู
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เชาหากผูเชาไมตออายุสัญญาเชาและสัญญาบริการเมื่อครบกําหนดระยะการเชา หรือกรณีที่กองทรัสตตองคืน

เงินประกันดังกลาวใหแกผูเชาเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาและสัญญาบริการและกองทรัสตไมอาจจัดหาผูเชารายใหม

มาทดแทนได ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาถึงความนาจะเปนของเหตุการณที่จะตองคืนเงินประกันการเชาและการบริการ

เปนจํานวนเกินกวารอยละ 20 ของเงินประกันการเชาและการบริการรวม ซึ่งหมายถึงอัตราการเชาพื้นที่จะลด

ตํ่าลงจากปจจุบันที่รอยละ 100 เหลือรอยละ 80 มีโอกาสเปนไปไดนอยมาก เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานและ

อัตราเชาพื้นที่ของโครงการท่ีจะเขาลงทุนในอดีต ทั้งนี้ ในปพ.ศ. 2560 จะเปนปที่จะตองชําระคืนเงินประกันการ

เชาและการบริการในวันที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชา (หากผูเชาไมประสงคจะตออายุสัญญาเชา) สูงสุดเปน

จํานวนเงินประมาณ 56 ลานบาท  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันที่กองทรัสตตองคืนเงินประกันการเชาและการบริการดังกลาว

ใหแกผูเชาแตละรายมีระยะเวลาไมตรงกัน กองทรัสตสามารถบริหารจัดการสภาพคลองเพ่ือคืนเงินประกันการ

เชาและการบริการตามท่ีกําหนดได โดยในทางปฏิบัติผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะสอบถามความตองการตอ

สัญญาเชาและสัญญาบริการของผูเชารายเดิมลวงหนาอยางนอย 3-6 เดือนกอนสัญญาจะส้ินสุดลง ซึ่งในกรณีที่

ผูเชารายเดิมไมประสงคที่จะตออายุสัญญา ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะดําเนินการจัดหาผูเชาใหมมาทดแทน

กอนที่สัญญาเชาเดิมจะส้ินสุดลง โดยกองทรัสตสามารถใชเงินสดสํารองของกองทรัสต และ/หรือ เงินประกันการ

เชาและการบริการที่เรียกเก็บจากผูเชาใหม เพื่อจายคืนเงินประกันการเชาและการบริการใหแกผูเชาเดิม 

1.3 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

1.3.1 ความเส่ียงทางการเมืองของประเทศไทย 

ในปจจุบัน สภาวะทางการเมืองในประเทศประสบกับสถานการณความขัดแยงทางการเมืองและหากมีเหตุการณ

ความไมสงบเกิดขึ้นอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย

ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทรัสต ดังนั้น จึงไมสามารถรับรองไดวา

สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบันหรือในอนาคตจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนิน

กิจการ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการและการเติบโตของกองทรัสต 

1.3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมทั้งปจจัยมหภาค

อ่ืน ๆ 

แมวาวิกฤตการเศรษฐกิจโลกยังคงมีผลกระทบเกิดขึ้นอยูและอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของไทยอยู

บาง แตอยางไรก็ดีคาดวาจะสงผลกระทบที่ไมรุนแรงนัก เพราะไทยสงสินคาไปยุโรปในสัดสวนที่ไมมาก และคาด

วาวิกฤตจะถูกแกไขไดในระยะเวลาไมนาน และเนื่องจากการขอรับการสงเสริมการลงทุนผานสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงการสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมจาก

ตางประเทศยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยยังคงอยูในระดับสูง จึงนาจะเปนสวนสนับสนุนสําคัญในการ

เคล่ือนยายทุนและเทคโนโลยีบางสวนจากญี่ปุนและยุโรปมายังประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ หากมีการ
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เปล่ียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐ เชน การเปล่ียนแปลงของนโยบายดานการคา การลงทุน และ

การตางประเทศ เปนตน จะมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจเชาอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาของผูเชา

ปจจุบันและผูที่สนใจจะเชาอาคารประเภทดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิง จากผูประกอบการตางชาติซึ่งเปนกลุมผู

เชาหลักของทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะลงทุน นอกจากนี้ ความผันผวนดังกลาวยังอาจมีผลกระทบตออัตราคา

เชาอีกดวย 

1.3.3 ความเส่ียงจากกรณีทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนถูกเวนคืน 

กองทรัสตอาจมีความเส่ียงในกรณีที่หนวยงานของรัฐเวนคืนทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน ซึ่งทําใหกองทรัสตไม

อาจใชทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได นอกจากนี้ กรณีที่เกิดการเวนคืน

ดังกลาว กองทรัสตอาจไมไดรับคาชดเชยจากการเวนคืน หรือไดรับคาชดเชยดังกลาวนอยกวามูลคาที่กองทรัสต

ใชในการลงทุนในทรัพยสิน ซึ่งอาจสงผลใหผลตอบแทนที่ผูถือหนวยทรัสตจะไดรับจากการลงทุนไมเปนไปตามที่

ไดประมาณการไวทั้งในสวนของประโยชนตอบแทนและเงินลงทุน ทั้งนี้ จํานวนเงินคาชดเชยที่กองทรัสตจะไดรับ

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในสัญญาท่ีเก่ียวของ ระยะเวลาการใชประโยชนในทรัพยสินที่เหลืออยูภายหลัง

จากการถูกเวนคืน หรือจํานวนเงินคาชดเชยที่ไดรับจากการเวนคืน 

จากการที่บริษัทฯ ไดศึกษาขอมูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนในทองที่ที่ทรัพยสิน

ที่กองทรัสตจะเขาลงทุนต้ังอยู ไมพบวาที่ต้ังของทรัพยสินของกองทรัสตที่จะลงทุนตกอยูภายใตเขตเวนคืนโดย

เฉพาะเจาะจง ทั้งน้ี บริษัทฯ ไมสามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเปน

นโยบายและความจําเปนในการใชพื้นที่ของรัฐในเวลาน้ัน ๆ ในอนาคต 

1.3.4 ความเส่ียงโดยรวมที่มีผลกระทบตอกําไรที่ไดจากอสังหาริมทรัพย หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยของ

กองทรัสต 

กําไรที่ไดจากอสังหาริมทรัพย หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตอาจไดรับผลกระทบทางลบจากหลาย

ปจจัย ไดแก 

 กรณีที่มีพื้นที่วางจากการที่สัญญาเชาครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรือมีการเลิกสัญญาเชาที่ทําให

อัตราการเชาพื้นที่ลดนอยลง เปนผลใหกําไรขั้นตนที่กองทรัสตไดรับลดลง  

 ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการจัดเก็บคาเชาจากผูเชา 

 จํานวนเงินคาเชาที่ผูเชาตองจาย ตลอดจนขอตกลงและเง่ือนไขในการตอสัญญาเชา และการทํา

สัญญาเชารายใหมนั้นมีเงื่อนไขที่ดอยกวาสัญญาเดิม 

 สภาวะทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและท่ัวโลก รวมทั้งสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย  

 แนวโนมอัตราดอกเบี้ย 
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 ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดใหมีหรือรักษาไวซึ่งการประกันภัยที่เพียงพอ 

 การเปล่ียนแปลงดานกฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ที่ควบคุมอสังหาริมทรัพย การใช การจัดเขตพื้นที่ 

ภาษี และคาธรรมเนียมที่ตองชําระใหแกรัฐบาล การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจสงผลใหคาใชจายในการ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยเพิ่มสูงขึ้น หรือมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีไมสามารถคาดหมายได 

ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ เปล่ียนแปลงไปนั้น  สิทธิตาง  ๆ  ที่ เ ก่ียวของกับ

อสังหาริมทรัพยอาจมีขอจํากัดอันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

มาตรฐานอาคาร หรือการวางผังเมือง หรือการใชบังคับกฎหมายใหมที่เก่ียวของกับการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย และ 

 ภัยพิบัติธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การโจมตีของผูกอการราย การจลาจล และเหตุการณอื่นใดท่ีอยู

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

1.3.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตถือครองนั้นอาจมีคาใชจายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

เพ่ิมขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ เพ่ิมขึ้น 

ความสามารถของกองทรัสตในการจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตอาจไดรับผลกระทบทางลบ

หากคาใชจายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและคาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ เพิ่มขึ้นโดยรายไดไมไดเพิ่มขึ้น

อยางสอดคลองกัน 

ปจจัยที่อาจสงผลใหคาใชจายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและคาใชจายในการดําเนินการเพิ่มสูงขึ้นไดแก 

 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบํารุงรักษา 

 ความไมแนนอนของอัตราคาเชาสําหรับการปกเสาพาดสายไฟฟาในพ้ืนที่ของการรถไฟแหงประเทศ

ไทยที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

 การเพิ่มขึ้นของภาษีที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมาย 

 การเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเพิ่มคาใชจายในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่เปล่ียนแปลงนั้น 

 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายสาธารณูปโภค 

 การเพิ่มขึ้นของคาบริการสําหรับผูรับจางชวง 

 การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ 

 การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัย และ 



หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART)  
 

สวนท่ี 2 หนา 1-22 

 

 ความเสียหายหรือความชํารุดบกพรองของอสังหาริมทรัพย หรือผลกระทบทางส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก

อสังหาริมทรัพยซึ่งตองมีการแกไขโดยถือเปนคาใชจายในการดําเนินการ และคาใชจายในการ

ดําเนินการในสวนนี้ไมอาจสามารถคาดการณได 

 คาใชจายจากการซอมแซมทรัพยสินในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ เชน การปรับปรุงอาคารใหม (Major 

Renovation) ที่อาจมีจํานวนคาใชจายเกินกวาที่ไดคาดการณหรือประมาณการไว 

1.3.6 ความเส่ียงเกี่ยวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพยสินอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่

กองทรัสตอาจสูญเสีย 

การประกอบธุรกิจของกองทรัสตมีความเส่ียงดานการดําเนินการและการใชประโยชนในทรัพยสินที่กองทรัสตจะ

เขาลงทุนคร้ังแรก แมวากองทรัสตจะตองจัดใหมีการประกันภัยในทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกอยาง

เพียงพอและเหมาะสมซ่ึงจะเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของแลวก็ตาม แตอัตราเงินชดเชยในกรณี

ที่ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกเกิดความเสียหายอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต

อาจไดรับ เชน ความสูญเสียจากสงคราม เปนตน หรือกองทรัสตอาจไมสามารถใชสิทธิเรียกรองตามที่ระบุใน

กรมธรรมประกันภัยที่เก่ียวของได ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน หรืออาจเกิดความลาชาในการชดเชยความ

เสียหายตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดโดยที่ไมใชความผิดของกองทรัสต 

กองทรัสตอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงิน เม่ือเกิดเหตุการณรายแรงที่กองทรัสตอาจไมไดรับการ

ชดเชยความเสียหายอยางเพียงพอ หรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยประเภทดังกลาวได ซึ่งอาจสงผล

กระทบโดยตรงตอผลตอบแทนที่ผูถือหนวยทรัสตคาดวาจะไดรับ 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะดําเนินการใหกองทรัสตโดยทรัสตีและผูใหกูของกองทรัสต (ถามี) เปนผูรับประโยชน

ภายใตกรมธรรมประกันภัยที่มีอยูเดิมของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก (เวนแตประกันภัยความรับ

ผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อใหกองทรัสตและผูใหกูของกองทรัสต (ถามี) ไดรับการ

ประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน (All Risk Insurance) และการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public 

Liability Insurance) 

รายละเอียดเก่ียวกับการเขาทําสัญญาประกันภัยประเภทตาง ๆ ของกองทรัสตปรากฏในสวนที่ 2 ขอ 2.1.6 การ

ประกันภัยในทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน 

1.3.7 ความเส่ียงเกี่ยวกับผูเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนอาจไมตออายุสัญญาเชาและการจัดหาผู

เชารายใหม 

อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุน อาจประสบกับเหตุการณที่สัญญาเชาและสัญญาบริการจะครบกําหนดอายุ

ในชวงเวลาเดียวกัน ความถ่ีของการตออายุสัญญาเชาและสัญญาบริการ และวิธีการคํานวณคาเชาและ

คาบริการ ทําใหกองทรัสตมีความออนไหวตอความผันผวนของราคาตลาดของคาเชาและคาบริการ ซึ่งในชวง
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ตลาดขาลงอาจนําไปสูการมีอาคารวางมากขึ้น และอัตราคาเชาและคาบริการที่ลดลงจะทําใหรายไดจากคาเชา

และคาบริการลดตํ่าลง ซึ่งจะสงผลใหรายไดของกองทรัสตลดลง ผูเชาทั้งหมดอาจไมตออายุสัญญาเชาและ

สัญญาบริการ หรือดวยสภาวะของตลาด ผูเชาอาจตออายุสัญญาเชาและสัญญาบริการ ภายใตเงื่อนไขที่

กองทรัสตไดรับประโยชนดอยลงกวาที่เคยไดรับตามสัญญาเชาและสัญญาบริการที่มีอยูในปจจุบัน หากอัตราคา

เชาและคาบริการใหมเม่ือมีการตออายุ หรือเม่ือมีการใหเชาใหมตํ่ากวาอัตราที่คาดวาจะไดรับอยางมีนัยสําคัญ

แลว จะสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต นอกจากนี้ หากมีผูเชาราย

ใดบอกเลิกสัญญาเชาและสัญญาบริการ หรือไมตออายุสัญญาเชาและสัญญาบริการ บริษัทฯ ไมสามารถ

รับประกันไดวากองทรัสตจะสามารถนําอาคารท่ีวางออกใหเชาใหมไดดวยอัตราคาเชาและคาบริการเดิม 

และเน่ืองจากในอาคารรูปแบบ Built-to-Suit เปนอาคารที่มีลักษณะเฉพาะและมีพื้นที่ขนาดใหญ ที่ออกแบบและ

กอสรางเพื่อผูเชาที่มีลักษณะความตองการเฉพาะดาน ดังนั้น กองทรัสตอาจประสบปญหาในการจัดหาผูเชา

ใหมที่เหมาะสมตามอัตราคาเชาที่คาดวาจะไดรับได เนื่องจากผูเชาโดยทั่วไปอาจไมมีความตองการเชาอาคารท่ี

มีลักษณะเฉพาะแบบ Built-to-Suit หรือมีความตองการเชาพื้นที่ที่มีคุณสมบัตินอยกวาคุณสมบัติของอาคาร

รูปแบบ Built-to-Suit  ในกรณีดังกลาว ผูเชาอาจประสงคเชาพื้นที่และทําสัญญาเชากับกองทรัสตแตในอัตราคา

เชาที่ตํ่ากวาอัตราคาเชาสําหรับโครงการแบบ Built-to-Suit ได ซึ่งในกรณีนั้น กองทรัสตอาจมีความเส่ียงจากการ

ไมไดรับคาเชาตามที่ไดคาดการณวาควรจะไดรับสําหรับการเชาอาคารแบบ Built-to-Suit และอาจสงผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานของกองทรัสตได 

อยางไรก็ตาม สัญญาเชาและสัญญาบริการท่ีผูเชาทํากับกองทรัสตนั้น สวนใหญเปนสัญญาเชามีระยะเวลา

ต้ังแต 2 ถึง 10 ป ประกอบกับพื้นที่ของอาคารคลังสินคา และ/หรือ ศูนยกระจายสินคาเหมาะสมเปนอยางย่ิงใน

การทําธุรกิจของผูเชา และทําเลที่ต้ังของโครงการตาง ๆ มีความสะดวกในการเดินทางและการขนสง จึงมีโอกาสสูง

มากที่ผูเชาตาง ๆ จะตอสัญญาเชาตอไปเม่ือครบอายุการเชา และแมวาผูเชาเดิมไมตออายุการเชา การจัดหาผูเชา

รายใหมนั้นคาดวาจะสามารถดําเนินการไดไมลําบาก เนื่องจากโครงการมีศักยภาพ ประกอบกับต้ังอยูในทําเลที่ต้ังที่

เปนศูนยกลางดานคมนาคมและโลจิสติกสของประเทศ และในกรณีการใหเชาพื้นที่ แบบ Built-to-Suit เปนกรณีที่

มีการตกลงทําสัญญากอนการกอสราง ความเส่ียงจากการที่ไมมีผูเชาจึงอยูในระดับตํ่า และโครงการในลักษณะ

นี้ ผูเชาสวนใหญมีแนวโนมที่จะตอสัญญาเชาเน่ืองดวยโครงการดังกลาวมีจุดเร่ิมตนจากการจัดหาทําเลที่ต้ัง

รวมกับผูเชา รวมถึงการใหความสําคัญในการออกแบบการกอสรางและการใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดแก

ลูกคาซ่ึงสรางความพึงพอใจและความเชื่อม่ันใหแกผูเชา  ประกอบกับคาใชจายของผูเชาหากตองยายสถานท่ี

เพื่อประกอบการไปยังสถานที่แหงใหมจะกอใหเกิดคาใชจายคอนขางสูง ดังนั้น ความเส่ียงจากการที่ผูเชาหลัก

ตัดสินใจไมตออายุสัญญาจึงอยูในระดับตํ่า  อยางไรก็ดี หากผูเชาตัดสินใจไมตออายุสัญญาเชา กองทรัสตยัง

สามารถนําโครงการแบบ Built-to-Suit มาปรับรายละเอียดเพื่อใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูเชา

รายใหมได โดยอาศัยความไดเปรียบในเร่ืองทําเลที่ต้ัง คุณภาพงานกอสรางและงานระบบ รวมถึงความเขาใจ

และรูจริงของผูจัดการกองทรัสตและผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการออกแบบและควบคุมงานกอสรางทําใหม่ันใจ
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ไดวาการหาผูเชารายใหมจะสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี ตามเงื่อนไขในสัญญา

เชาสวนใหญระบุใหผูเชาตองแจงลวงหนาอยางนอย 3-12 เดือน ยังชวยใหกองทรัสตมีระยะเวลาในการวางแผน

หาผูเชารายใหมพอสมควร 

1.3.8 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการกอวินาศภัย 

ในการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทรัสต ทรัพยสินดังกลาวอาจไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

อุทกภัย และการกอวินาศภัย ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพยสินของกองทรัสต รวมถึง

การชดเชยความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของผูเชาทรัพยสิน และเพื่อใหไดเงื่อนไขการทําประกันภัยที่ดีที่สุด 

กองทรัสตจะดําเนินการจัดใหมีการทําประกันภัยในทรัพยสินดังกลาว โดยใหมีระยะเวลาความคุมครองทรัพยสิน

ของกองทรัสตตลอดเวลาในวงเงินประกันที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที่มีลักษณะและการ

ใชงานใกลเคียงกันกับทรัพยสินของกองทรัสตที่ลงทุนทั้งหมด เชน การประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน (All Risk 

Insurance) (ไมรวมการกอการราย) และการประกันภัยเพื่อประโยชนบุคคลที่สาม (Third-party Insurance) 

ดวย 

ในป 2554 ประเทศไทยไดประสบปญหาอุทกภัยซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมในวงกวางโดย

ปญหาอุทกภัยเปนปญหาซ่ึงกองทรัสตไมสามารถควบคุมได และอาจมีผลกระทบตอการใชประโยชนในโครงการ

ที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก โดยเหตุอุทกภัยอาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินหรืออาจทําใหผูเชาไม

สามารถใชประโยชนในทรัพยสินโครงการตาง ๆ ที่กองทรัสตเขาลงทุนซ่ึงอาจเปนเหตุใหผูเชาปจจุบันพิจารณา

เลิกสัญญาเชาหรือไมตออายุสัญญาเชาหรือทําใหกองทรัสตไมสามารถหาผูเชารายใหมทดแทนได ซึ่งกรณี

ดังกลาวจะสงผลกระทบตอรายได และผลการดําเนินงานของกองทรัสตเปนจํานวนที่แตกตางจากที่ไดประมาณ

การไวอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะเขาลงทุน ไดกอสรางบนพื้นที่ดินที่ถมสูงกวา

บริเวณขางเคียงและมิไดต้ังอยูในเขตพื้นที่ซึ่งมีความเส่ียงภัยตอสถานการณอุทกภัยสูงหรือมีสถานการณอุทกภัย

เกิดขึ้นสมํ่าเสมอ อยางไรก็ดี กองทรัสตจะจัดใหมีการประกันภัยในอาคารในโครงการดังกลาวโดยมีความ

คุมครองและวงเงินประกันที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารท่ีมีลักษณะและการใชงาน

ใกลเคียงกัน โดยการทําประกันภัยดังกลาวจะครอบคลุมความเส่ียงจากวินาศภัยทุกประเภทรวมถึงอุทกภัยและ

ใหกองทรัสตเปนผูรับประโยชน 

1.4 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหนวยทรัสต 

1.4.1 ความเส่ียงอันเกิดจากมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของอาจมีการ

เปล่ียนแปลง 

งบการเงินหรือผลการดําเนินงานของกองทรัสตอาจไดรับผลกระทบจากการท่ีมีการประกาศใชมาตรฐานการ

บัญชีใหม ๆ ในประเทศไทย ปจจุบันยังไมมีขอมูลเก่ียวกับขอบเขตและระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน

การบัญชี และการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ
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คําส่ังของหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบ

ธุรกิจของกองทรัสต ภาษีและคาธรรมเนียมการซ้ือขาย หรือโอนสิทธิตาง ๆ ในอสังหาริมทรัพยก็เปนส่ิงที่ไมอาจ

คาดการณได บริษัทฯ จึงไมสามารถประมาณการในเชิงตัวเลขสําหรับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงได 

และไมอาจรับรองไดวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตองบการเงินของกองทรัสต

หรือตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวนี้อาจสงผล

กระทบดานลบตอความสามารถของกองทรัสตในการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตได 

1.4.2 ความเส่ียงจากมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนตามการประเมินมูลคาโดยผูประเมินมูลคา

ทรัพยสินไมไดเปนเครื่องแสดงมูลคาที่แทจริงของอสังหาริมทรัพย และไมสามารถรับประกันไดวา

ราคาขายของอสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนไปตามมูลคาที่ประเมิน ไมวาในปจจุบันหรือในอนาคต 

โดยท่ัวไป การประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ รวมถึงปจจัยบางประการที่เปน

นามธรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินนั้น เชน สถานะทางการตลาด ความแข็งแกรงทางการเงิน ความสามารถในการ

แขงขัน และสภาพของทรัพยสิน ซึ่งอาจมีเหตุการณที่ทําใหปจจัยดังกลาวเปล่ียนแปลงไดในอนาคต เนื่องจาก

เหตุการณบางเหตุการณ หรือเหตุการณทั้งหมดที่เปนขอสมมติฐานอาจไมเกิดขึ้นตามที่คาดการณไว หรืออาจ

เกิดเหตุการณหรือสถานการณที่มิไดคาดการณไว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมอาจรับประกันไดวา ขอสมมติฐานท่ี

กําหนดไวจะเกิดขึ้นตามที่คาดการณหรือไม ดังนั้น ราคาที่กองทรัสตขายทรัพยสินหลักที่ลงทุนในอนาคตจึงอาจ

มีราคาตํ่ากวามูลคาที่ประเมินโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสิน หรืออาจตํ่ากวาราคาท่ีกองทรัสตไดลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

1.4.3 ความเส่ียงอันเกิดจากตลาดสําหรับการลงทุนและซื้อขายหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเปนตลาดคอนขางใหม 

การเสนอขายหนวยทรัสตในประเทศไทยถือเปนเร่ืองใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นไมนานและยังตองอาศัยระยะเวลาในการ

พัฒนาตลาดดังกลาวเพิ่มขึ้น แมบริษัทฯ จะย่ืนคําขอเสนอขายหนวยทรัสตตอตลาดหลักทรัพยเพื่อนํา

หนวยทรัสตของกองทรัสตเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยก็ตาม การนํา

หนวยทรัสตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดังกลาวมิไดเปนเคร่ืองรับประกันวาตลาดการซ้ือขายหนวยทรัสต

จะไดรับความนิยม หรือมีการพัฒนามากขึ้นเพียงใด หรือหากมีการพัฒนาแลว ยังไมแนนอนวาตลาดสําหรับการ

ลงทุนและซ้ือขายหนวยทรัสตจะมีสภาพคลองหรือไมอยางไร 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสตเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน (Benchmark) ทั้งในและ

ตางประเทศอาจทําไดยาก เนื่องจากกองทรัสตเปนผลิตภัณฑดานการลงทุนที่คอนขางใหมสําหรับประเทศไทย 

ปจจุบันจึงยังไมมีเกณฑมาตรฐานซ่ึงสามารถนํามาใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทรัสตได นอกจากนี้ 

ยังมีความเส่ียงที่ไมแนชัดวาตลาดการลงทุนในหนวยทรัสตที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยจะพัฒนา

จนกลายเปนตลาดที่ไดรับความนิยมในการลงทุนอยางกวางขวาง 
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1.4.4 ความเส่ียงอันเกิดจากราคาของหนวยทรัสตอาจลดลงหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสต 

ราคาเสนอขายหนวยทรัสตนั้นกําหนดขึ้นโดยการตกลงกันระหวางบริษัทฯ และผูจัดการการจัดจําหนาย และอาจ

มิไดเปนเคร่ืองบงชี้ถึงราคาตลาดของหนวยทรัสตภายหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตในคร้ังนี้ หนวยทรัสต

อาจซ้ือขายในราคาท่ีตํ่ากวาราคาเสนอขายในคร้ังนี้อยางมีนัยสําคัญ ราคาซ้ือขายหนวยทรัสตขึ้นอยูกับปจจัย

ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนของกองทรัสตรวมทั้งสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยใน

ทัศนะของนักลงทุน 

 ความแตกตางระหวางผลการดําเนินงานจริงของกองทรัสตและการคาดการณจากนักลงทุนรวมทั้ง

นักวิเคราะห 

 การเปล่ียนแปลงของคําแนะนําการลงทุนและการประมาณการณของนักวิเคราะห 

 การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุน 

 มูลคาตลาดของทรัพยสินของกองทรัสต 

 ความนาสนใจของหนวยทรัสตเม่ือเปรียบเทียบกับหลักทรัพยที่เปนตราสารทุนอื่น ๆ รวมทั้งที่มิไดอยูใน

ภาคอสังหาริมทรัพย 

 ความสมดุลระหวางผูซื้อและผูขายหนวยทรัสต 

 ขนาดและสภาพคลองของตลาดการลงทุนในหนวยทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในประเทศ

ไทยในอนาคต 

 ในอนาคต กฎเกณฑและระเบียบที่เก่ียวของตาง ๆ อาจเปล่ียนแปลง รวมถึงระบบภาษี ทั้งที่เปนการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป และที่เก่ียวของกับหนวยทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

เปนการเฉพาะ 

 กองทรัสตอาจไมสามารถดําเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจไดอยางประสบ

ผลสําเร็จ 

 อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และ 

 ความผันผวนของตลาดตราสารทุน และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 
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ดวยปจจัยดังที่ไดกลาวขางตนนี้ หนวยทรัสตอาจมีการซ้ือขายท่ีราคาสูงกวาหรือตํ่ากวามูลคาสินทรัพยสุทธิตอ

หนวย การที่กองทรัสตมีกระแสเงินสดสําหรับการดําเนินงานเพื่อใชในการลงทุน เปนทุนสํารองสําหรับการ

ดําเนินงาน หรือเพื่อใชในการอื่น ๆ เงินทุนเหลานี้แมจะเพ่ิมมูลคาใหแกสินทรัพย แตอาจมิไดเพิ่มราคาตลาด

ใหแกหนวยทรัสตดวย หากกองทรัสตไมสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามความคาดหมายของตลาดได ทั้งในแง

ของการหารายไดในอนาคตหรือการจายผลประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต ราคาตลาดของหนวยทรัสต

ของกองทรัสตก็อาจไดรับผลกระทบดานลบ 

นอกจากน้ัน หนวยทรัสตที่เสนอขายไมใชผลิตภัณฑทางการเงินซึ่งคุมครองเงินลงทุน และการลงทุนใน

หนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสตไมใชลักษณะของการเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินหรือเปนการไดรับประกันวาผูถือ

หนวยทรัสตจะไดเงินที่ตนลงทุนคืน ดังนั้น นักลงทุนอาจมีความเส่ียงที่จะไมไดเงินลงทุนคืนทั้งหมด หรือบางสวน 

1.4.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับความสามารถในการจายผลประโยชนตอบแทนแกผู ถือหนวยทรัสตและ

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากหนวยทรัสตนอยกวาผลตอบแทนท่ีกองทรัสตไดรับจากการดําเนินการ

ของอสังหาริมทรัพยที่กองทรสัตลงทุน  

รายไดที่กองทรัสตจะไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ รวมท้ังจํานวนเงิน

รายไดคาเชาที่ไดรับ ตลอดจนอัตราคาใชจายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและคาใชจายในการดําเนินการท่ีเกิดขึ้น 

หากอสังหาริมทรัพยที่เปนของกองทรัสตไมกอใหเกิดรายไดในจํานวนท่ีเพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสตและ

ความสามารถในการจายผลประโยชนตอบแทนของกองทรัสตอาจไดรับผลกระทบดานลบ บริษัทฯ ไมสามารถ

รับรองไดวาจะสามารถจายผลประโยชนตอบแทน หรือรักษาอัตราการจายผลประโยชนตอบแทนไวในระดับเดิม

ได นอกจากน้ี ยังไมสามารถรับรองไดวาระดับของผลประโยชนตอบแทนที่จายจะเพิ่มขึ้นเม่ือเวลาผานไป อีกทั้ง

ไมสามารถรับรองไดวาตามสัญญาเชาในปจจุบัน คูสัญญาจะสามารถตกลงกันเพื่อใหอัตราคาเชาที่ไดรับนั้นเพิ่ม

สูงขึ้น หรือวารายไดคาเชาจากการขยายอสังหาริมทรัพย หรือการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมนั้นจะเพ่ิม

สูงขึ้น และทําใหรายไดของกองทรัสตเพิ่มสูงขึ้น อันจะเปนผลใหกองทรัสตสามารถจายผลประโยชนตอบแทน

ใหแกผูถือหนวยทรัสตในจํานวนเพิ่มสูงขึ้นได 

นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่ไดรับจากอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะเขาลงทุนยังขึ้นอยูกับจํานวนรายไดสุทธิจาก

อสังหาริมทรัพย และคํานวณเปนเงินไดโดยหักรายจายท่ีเกิดขึ้นจากการเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิการเชา 

การดําเนินงาน การบริหารจัดการ และการใหเชาเปรียบเทียบกับมูลคาปจจุบันของอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ดี 

สําหรับผลตอบแทนจากหนวยทรัสต ขึ้นอยูกับประโยชนตอบแทนที่จายไดเม่ือเปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย

หนวยทรัสตสําหรับนักลงทุนที่จองซ้ือหนวยทรัสต และ/หรือ ราคาตลาดสําหรับนักลงทุนที่ไดซื้อหนวยทรัสตใน

ตลาดรอง แมวาผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากหนวยทรัสตอาจจะมีความเก่ียวของเช่ือมโยงกับผลตอบแทนท่ี

กองทรัสตไดรับจากการดําเนินการของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุน แตผลตอบแทนสองประเภทนี้แตกตาง

กัน  
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ทั้งนี้ ในการคํานวณผลตอบแทนท่ีผูลงทุนไดรับจากหนวยทรัสตนั้น จะพิจารณาจากผลตอบแทนที่กองทรัสต

ไดรับจากการใหเชาหรือใหใชพื้นที่ของอสังหาริมทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกองทรัสตเทานั้นไมได โดยจะตอง

คํานวณเปนเงินไดหลังหักรายจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน รวมท้ังแตไมจํากัดเพียงคาใชจายในการบริหาร

จัดการ การใหเชา การชําระคืนเงินตนจากการกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ ภาระผูกพันอื่นที่ถึงกําหนดชําระโดย

พิจารณาสถานะเงินสด และคาใชจายอื่นใดของกองทรัสต ดังน้ัน ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากหนวยทรัสตจึง

นอยกวาผลตอบแทนที่กองทรัสตไดรับจากการดําเนินการของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตเขาลงทุน 

1.4.6 ความเส่ียงอันเกิดจากผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากประมาณการ

กําไร 

เอกสารฉบับนี้ประกอบดวยประมาณการกําไรของกองทรัสต โดยประมาณการทางการเงินดังกลาวเปนเพียง

ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคต และไมไดเปนการรับรองผลการดําเนินงานในอนาคตแตอยางใด ทั้งนี้ 

แมจะมีการระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แตการจัดทําประมาณทางการเงินดังกลาวอยูบนขอ

สมมติฐานและประมาณการตาง ๆ ซึ่งแมวาบริษัทฯ จะเห็นวาสมเหตุสมผลแลวก็ตาม แตผลการดําเนินงานหรือ

พัฒนาการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากการคาดการณที่ระบุในประมาณการกําไรอาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความไมแนนอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การแขงขัน อุตสาหกรรม กฎระเบียบ ตลาดทุนและการเงิน 

ซึ่งปจจัยดังกลาวสวนใหญอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานในอนาคตที่แทจริง

ของกองทรัสตจะไดรับผลกระทบจากปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่ระบุในสวนที่ 2 ขอ 1  ปจจัย

ความเส่ียง ดังนั้น ผลการดําเนินงานหรือพัฒนาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากการคาดการณที่ระบุไว

ในประมาณการกําไรอยางมีนัยสําคัญ และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ี

ประมาณการหรือจายเงินแบงปนสวนทุนตามที่ระบุในเอกสารนี้ได  

จากที่กลาวมาขางตน ผูลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใชขอมูลเก่ียวกับการคาดการณและประมาณการกําไร 

เพื่อใชในการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากวิธีการในการคํานวณขอมูลดังกลาวและความเปนไปไดที่ผลการ

ดําเนินงานท่ีแทจริงอาจแตกตางจากประมาณการและสมมติฐานที่อางอิงอยางมีนัยสําคัญ 

1.4.7 ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหนวยทรัสตทั้งจํานวน 

เม่ือส้ินสุดการเสนอขายหนวยทรัสตคร้ังนี้ หากปรากฏกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทฯ ตองยกเลิกการ

เสนอขายหนวยทรัสตทั้งจํานวน และคืนเงินใหแกผูจองซื้อ 

(1) มีผูจองซื้อไมถึงสองรอยหาสิบ (250) ราย หรือมีการกระจายการถือหนวยทรัสตไมเปนไปตามขอบังคับ

ตลาดหลักทรัพยเก่ียวกับการรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน หรือตํ่ากวาหารอยลาน 

(500,000,000) บาท 
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(2) มูลคาหนวยทรัสตที่จองซ้ือเม่ือรวมกับมูลคาเงินกูยืมจากบุคคลอื่น (ถามี) มีมูลคาไมเพียงพอท่ีจะ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือไมถึงจํานวนตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน 

(3) มีการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใด กลุมบุคคลเดียวกันใด ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูกอต้ังทรัสต  

ทรัสตี บริษัทฯ หรือผูลงทุนตางดาว ไมเปนไปตามอัตราหรือหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ทจ. 

49/2555 และไมสามารถแกไขใหถูกตอง 

(4) ไมสามารถโอนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยทรัสตใหแกทรัสตีเพื่อกอต้ังกองทรัสตใหแลวเสร็จภายใน 

สิบหา (15) วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต 

หากเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งขึ้นตามที่ระบุไวขางตน บริษัทฯ อยูในบังคับตองยกเลิกการเสนอขาย

หนวยทรัสตทั้งจํานวน และคืนเงินใหแกผูจองซื้อ ดังนั้น ผูลงทุนที่ไดจองซื้อหนวยทรัสตอาจไมบรรลุวัตถุประสงค

ในการลงทุนในหนวยทรัสต (โปรดพิจารณารายละเอียดเง่ือนไขเก่ียวกับการยกเลิกการเสนอขายหนวยทรัสตได

ในสวนที่ 3 ขอ 2.7 ขั้นตอนและวิธีการคืนเงินคาจองซื้อ) 

1.4.8 ความเส่ียงเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และการซื้อขาย

หนวยทรัสตในตลาดหลักทรัพย 

บริษัทฯ ตองดําเนินการเพ่ือใหหนวยทรัสตที่ออกใหมสามารถเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ไดภายในส่ีสิบหา (45) วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยโดยคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยจะพิจารณาคําขอใหเสร็จภายในเจ็ด (7) วัน นับแตวันที่ตลาดหลักทรัพยไดรับเอกสารหลักฐานที่

ถูกตองครบถวนแลว หลังจากที่ตลาดหลักทรัพยส่ังรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว หนวยทรัสตจะ

เร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยไดภายในสอง (2) วันทําการนับแตวันที่ส่ังรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียน เวนแตมีเหตุจําเปนอันเปนผลใหไมสมควรทําการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ภายในระยะเวลาดังกลาว ทั้งนี้ ผูจัดการตลาดหลักทรัพยสามารถกําหนดวันเร่ิมทําการซ้ือขายเปนอยางอื่นได 

เวนแต และจนกวาตลาดหลักทรัพยจะส่ังรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว หนวยทรัสตที่เสนอขาย

ในคร้ังนี้จะไมสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได และผูถือหนวยทรัสตจะสามารถขายหนวยทรัสตไดโดยการ

ทํารายการนอกตลาดหลักทรัพยเทานั้น 

1.4.9 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยทรัสตในตลาดหลักทรัพย 

เนื่องจากกองทรัสตเปนกองทรัสตประเภทปด (ไมรับซ้ือคืนหนวยทรัสต) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สภาพ

คลองในการซื้อขายหนวยทรัสตจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขายหนวยทรัสตนั้นในตลาด

หลักทรัพย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของ

ผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทรัสตไมสามารถควบคุมได ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่

หนวยทรัสตนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายได 
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1.4.10 ความเส่ียงดานภาษีและคาธรรมเนียม 

ในอนาคตภาระภาษีและคาธรรมเนียมของกองทรัสต อาจเปล่ียนแปลงไปจากอัตราในปจจุบัน เชน ในการขาย 

โอน หรือรับโอนสิทธิการเชาหรือการขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยในอนาคตน้ันอาจมีภาระ

ภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือ โอน หรือรับโอนสิทธิการเชาใน

อสังหาริมทรัพยซึ่งกองทรัสตอาจตองรับภาระท้ังหมดหรือบางสวน โดยที่อัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่

กองทรัสตจะตองชําระดังกลาวอาจแตกตางจากอัตราท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
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2. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

2.1 ขอมูลของโครงการ 

กองทรัสตจะเขาลงทุนในที่ดิน ซึ่งมีเนื้อที่รวมตามโฉนดท่ีดินทั้งหมดประมาณ 174 ไร 2 งาน 88.9 ตารางวาพ้ืนที่

เชาทั้งหมดในสวนท่ีกองทรัสตจะลงทุนประมาณ 167,107.45ตารางเมตร และพื้นที่เชาหลังคาประมาณ

74,617.34 ตารางเมตร โดยเขาทําสัญญากับดับบลิวเอชเอคอรปอเรช่ันโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

2.1.1 ขอมูลทั่วไป 

(1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง Phase 2 

หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

เจาของทรัพยสิน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

ที่ตั้ง ตําบลคลองสามประเวศ อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่เชา  พื้นที่เชาอาคารโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 ประมาณ 
18,155.97 ตารางเมตร 

พื้นที่เชาอาคารโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase2  ประมาณ 
16,937 ตารางเมตร 

ส่ิงปลูกสราง อาคารคลังสินคารวมจํานวน 1หลัง (ตึก 1 ชั้น เช่ือมกับ ตึก 2 ชั้น) 

ส่ิงปลูกสรางและทรัพยสินอื่นๆ อันเปนสวนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อุปกรณ งานระบบในอาคารและทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ 

ลักษณะการเขาลงทุน
ของกองทรัสต 

กองทรัสตจะเขาลงทุนโดยการเขาทําสัญญากับดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันซ่ึงเปน
เจาของที่ดินและอาคารคลังสินคาในโครงการดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 38139) เนื้อที่ดินรวม
ประมาณ 35 ไร  

 ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคาโครงการศูนยกระจายสินคา WHA 
ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 
Phase 2 รวมจํานวน 2 โครงการ ขนาดพื้นที่เชารวมประมาณ 35,092.97 
ตารางเมตร  
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หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

 ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสรางและทรัพยสินอื่นๆ อันเปนสวนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบในอาคารและทรัพยสินอื่นที่
เก่ียวของ 

ผูเชาและสัญญาเชา - บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูเชาที่ดิน (บางสวน) และ
อาคารคลังสินคา ของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบังPhase 1 
ตามสัญญาเชาลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 (แกไขเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 และ
วันที่ 13 มกราคม 2557) มีกําหนดระยะเวลาเชา 10 ป (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2554 ถึง 30 กันยายน 2564)(ซึ่งผูเชามีสิทธิขอตออายุสัญญาเชาออกไปอีก5 ป 
โดยย่ืนหนังสือใหผูใหเชา12 เดือนกอนส้ินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม) 

- บริษัท แม็คกรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูเชาพื้นที่บางสวนของอาคารโครงการศูนย
กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2ตามสัญญาเชาลงวันที่ 19 กันยายน 
2557 กําหนดระยะเวลาเชา 10 ป (ต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 14 
มีนาคม 2568) อยางไรก็ดี ผูเชาไดรับอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่เชากอนระยะเวลา
เชาเร่ิมตน 6 เดือนโดยไมตองชําระคาเชาเพื่อทําความสะอาดและเตรียมความ
พรอมสําหรับการใชงาน  ทั้งนี้เม่ือเร่ิมระยะเวลาการเชาพื้นที่ดังกลาวแลว ดับบลิว
เอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงจะชําระคาเชาในอัตราตารางเมตรละ 165 บาทตอเดือน 
นับต้ังแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2558และจะเปนผูชําระคา
เชาเพิ่มเติมสําหรับพื้นที่เชาดังกลาวในสวนที่ตํ่ากวาตารางเมตรละ 165 บาท ตอ
เดือน ใหครบตารางเมตรละ 165 บาท จนกวาจะครบ 3 ป นับแตวันที่กองทรัสต
เขาลงทุน นอกจากนี้ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะรับผิดชอบคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการจดทะเบียนการเชาดังกลาวโปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 
ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ 

- สําหรับพื้นที่สวนท่ีเหลือขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการหาผูเชา อยางไรก็ดี ดับบลิว
เอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงวา ในกรณีที่ไมมีผูเชาในวันที่กองทรัสตเขาลงทุนสําหรับ
พื้นที่เชาสวนที่เหลือของโครงการดับบลิวเอชเอคอรปอเรช่ันจะเปนผูชําระคาเชา
ในอัตราตารางเมตรละ 165 บาทเปนเวลา3 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน เวน
แตในชวงเวลา 3 ป ดังกลาว ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะสามารถจัดหาผูเชามา
เชาพื้นที่ดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชาอยางนอยเทากับระยะเวลาท่ีเหลือของ 3 
ปดังกลาว และมีอัตราคาเชาในระยะเวลาท่ีเหลือของ 3 ปดังกลาวไมตํ่ากวา
ตารางเมตรละ 165 บาท 

อายุอาคาร  อาคารโครงการศูนยกระจายสินคา WHA  ลาดกระบังPhase 1อายุอาคาร2 ป 7เดือน 
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หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

(ขอมูล ณ วันที่ 30
เมษายน2557) 

อาคารโครงการศูนยกระจายสินคาWHAลาดกระบังPhase 2อายุอาคาร2เดือน 

เงื่อนไขอ่ืนๆ ในการ
เขาลงทุน 

-       โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย
กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 สามารถเขาออกไดจากถนนเจาคุณ
ทหาร โดยเช่ือมตอกับถนนของการรถไฟแหงประเทศไทย และในการปกเสาพาด
สายไฟฟาเขาโครงการนั้นตองเชาที่ ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย
เชนเดียวกัน ซึ่งดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะดําเนินการเพื่อใหกองทรัสตไดรับ
อนุญาตใหใชที่ดินจากการรถไฟแหงประเทศไทยเพ่ือเปนทางเขาออกจากถนน
สาธารณะสูที่ดินของโครงการดังกลาว และจะดําเนินการเพื่อใหกองทรัสต
สามารถเชาที่ ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อเปนพื้นที่ปกเสาพาด
สายไฟฟาเขาสูโครงการ  โดยดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะรับภาระคาใชจายใน
การดําเนินการดังกลาว ภายใตเงื่อนไขตามท่ีระบุไวในสัญญาตกลงกระทําการ 
(โปรดพิจารณารายละเอียดในสวน ที่ 2 ขอ 1.1.7 ของปจจัยความเส่ียง และขอ
2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ) 

ตารางสรุปรายละเอียดที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase1 
และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

ลําดับ โฉนด
เลขที ่

เลขที่
ดิน 

หนา
สํารวจ 

เจาของกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ดินตามโฉนด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

เนื้อที่ดินที่กองทรัสตจะเขา
ลงทุน 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

1. 38139 18 5599 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน  35-0-0 35-0-0 

รวม 35-0-0 35-0-0 
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(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

เจาของทรัพยสิน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคา 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน เปนผูมีสิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารคลังสินคา 
รวม 2 โฉนด ตามสัญญาเชาที่ดินระหวาง นายธีระ พึงจิตติสานต์ิ, นายชาญวิทย พึงจิตติ
สานต์ิ และนางเฟองฟา พึงจิตติสานต์ิ (“ผูใหเชา”) และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น (“ผู
เชา”) ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 

ที่ตั้ง ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ 

พ้ืนที่เชา พื้นที่เชาอาคาร รวมประมาณ 72,179.48 ตารางเมตร 

พื้นที่เชาหลังคา รวมประมาณ 23,976.30 ตารางเมตร 

ส่ิงปลูกสราง 

 

(1) อาคารคลังสินคาA 1 หลัง 
(2) อาคารคลังสินคาB 1 หลัง  
(3) อาคารคลังสินคาCD(นับเปน 1 หลัง) 
(4) อาคารคลังสินคาEF(นับเปน 1 หลัง) 
(5) อาคารคลังสินคา GH(นับเปน 1 หลัง) 
(6) อาคารคลังสินคา I 1 หลัง และ 
(7) อาคารคลังสินคา J 1 หลัง 

จํานวนรวม 7 หลัง 

ส่ิงปลูกสรางอื่นๆ และทรัพยสินอื่นๆ อันเปนสวนควบของอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งาน
ระบบในอาคารและทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ เก่ียวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชนของ
ที่ดินและอาคารในโครงการ 

หมายเหตุ  

พื้นที่หลังคาของอาคาร A, CD และ EF รวมพื้นที่ประมาณ 23,976.30 ตารางเมตรที่จะ
ใหเชาเพื่อดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนั้นมีผูเชาเรียบรอยแลว คือ 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 1 จํากัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซ
ลารรูฟ 3 จํากัด, และบริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 6 จํากัด ซึ่งบริษัท
ดังกลาวเปนบริษัทรวมทุนของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ซึ่งไดรับความยินยอมจากผู
เชาอาคารตางๆ เรียบรอยแลว อีกทั้งไดเขาลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟาและไดรับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) แลว โดยในการอนุญาต
ใหดําเนินการผลิตไฟฟานั้น รวมถึงขั้นตอนในการออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อ
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หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

ติดต้ังแผงรับพลังงานแสงอาทิตย (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) 
ดังนั้น จึงสามารถม่ันใจไดวา หากมีการดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคาโครงสรางอาคารสามารถรับน้ําหนักแผงรับพลังงานแสงอาทิตยไดโดยไมมี
ปญหาใดๆ 

ทั้งนี้  สําหรับพื้นที่หลังคาของอาคารอื่นนอกเหนือจากอาคาร A, CD และ EF หาก
กองทรัสตจะจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชาเพื่อดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยในอนาคต กองทรัสตจะตองลงทุนปรับปรุงโครงสรางอาคารเพื่อใหสามารถ
รับน้ําหนักแผงรับพลังงานแสงอาทิตยไดดวยคาใชจายของกองทรัสต และตองไดรับ
ความยินยอมจากผูเชาอาคารดังกลาว 

ลักษณะการเขา
ลงทุนของกองทรัสต 

กองทรัสตจะเขาลงทุน โดยการเขาทําสัญญาโอนสิทธิการเชากับดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรช่ัน(“ผูโอนสิทธิการเชา”) ซึ่งเปนเจาของสิทธิการเชาที่ดินและมีกรรมสิทธิ์เหนือ
อาคารคลังสินคาในโครงการดังกลาวและกองทรัสตจะเขาเปนคูสัญญาในสัญญาเชา
ที่ดินกับเจาของที่ดินแทนดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ลงทุนในสิทธิการเชาในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 666 และ 38919) เนื้อ
ที่ดินตามโฉนด 74 ไร 2 งาน 67 ตารางวา 

 ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคา A (1 หลัง)B(1 หลัง) CD (นับเปน 1 
หลัง) EF(นับเปน 1 หลัง) GH(นับเปน 1 หลัง) I(1 หลัง) และ J(1 หลัง) จํานวน
รวมทั้งส้ิน 7 หลัง ขนาดพื้นที่เชารวมประมาณ 72,179.48 ตารางเมตรและ
พื้นที่เชาหลังคารวมประมาณ 23,976.30ตารางเมตร 

 ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสรางและทรัพยสินอื่นๆอันเปนสวนควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบในอาคารและทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ 

ผูเชาและสัญญาเชา - บริษัทฮิตาชิทรานสปอรตซิสเต็ม (ประเทศไทย)จํากัดในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา 
A และอาคารคลังสินคา B ตามสัญญาเชาลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 โดยมี
กําหนดระยะเวลาเชา 3 ป (ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2558)และ
ใหสิทธิแกผูเชาสามารถตออายุสัญญาได2 คร้ัง คร้ังละ 3 ปทั้งนี้ ผูเชาไดแจงความ
ประสงคจะตอสัญญาแลว ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนจัดทําสัญญาเชา 

- บริษัทเอพีแอล โลจิสติคส เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคาร
คลังสินคา C ตามสัญญาเชาลงวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 
5 ป(ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559)และใหสิทธิแกผูเชา
สามารถตออายุสัญญาได โดยแจงลวงหนา 6 เดือน  
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หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

- บริษัท เม็นโล เวิลดไวด (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา D ตาม
สัญญาเชาลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ระยะเวลาการเชาเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 14 สิงหาคม 2560และใหสิทธิแกผูเชาสามารถตออายุสัญญาไดเปน
ระยะเวลาอีก 2 ป 

- บริษัท เคอร่ี โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา E ตาม
สัญญาเชาลงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป(ต้ังแตวันที่ 1 
มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ 2558) และใหสิทธิแกผูเชาสามารถตออายุสัญญา
ไดเปนระยะเวลาอีก 3 ป ทั้งนี้ ผูเชาไดแจงความประสงคจะตอสัญญาแลว ขณะน้ี
อยูระหวางขั้นตอนจัดทําสัญญาเชา 

- บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา F ตาม
สัญญาเชาลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (แกไขเมื่อ 1 ตุลาคม 2555) โดยมีกําหนด
ระยะเวลาเชา 3 ป(ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2558) 

- บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา G 
ตามสัญญาเชาลงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 5 ป(ต้ังแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2560) 

- บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา H เชา
ทรัพยสินแบบเดือนตอเดือน และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน อยูระหวางขั้นตอนการ
เจรจาทําสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับผูเชารายใหม ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรช่ัน ตกลงวา (1) หากในวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ไมมีผูเชาอาคารคลังสินคา H 
ซึ่งมีระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 1 ปนับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ดับบลิวเอชเอ 
คอรปอเรช่ัน ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาทั้งจํานวนใหแกกองทรัสตในอัตราคาเชาที่ไม
ดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระอยู
กอน เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน  หรือ (2) หากในวันที่
กองทรัสตเขาลงทุน มีผูเชาอาคารคลังสินคา H แตผูเชาดังกลาวชําระคาเชาในอัตรา
คาเชาที่นอยกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระ
อยูกอน  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาเฉพาะสวนตางของ
คาเชาใหแกกองทรัสต เพื่อใหกองทรัสตไดรับคาเชาที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชา
ลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระอยูกอน เปนระยะเวลา 1 ป 
นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน  เวนแตในชวงระยะเวลา 1 ป ดังกลาว ดับบลิวเอชเอ 
คอรปอเรช่ันจะสามารถจัดหาผูเชาใหมมาเชาอาคารคลังสินคา H ดังกลาวได โดยมี
ระยะเวลาเชาอยางนอยเทากับระยะเวลาท่ีเหลือของ 1 ปดังกลาว และมีอัตราคาเชา
ไมดอยไปกวาอัตราท่ีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ชําระ ทั้งนี้ หากผูเชาใหมที่ดับบลิว
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เอชเอ คอรปอเรชั่นจัดหามาน้ัน ชําระคาเชาในอัตราคาเชาที่นอยกวาอัตราคาเชา
ลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระอยูกอน  ดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรช่ัน ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาเฉพาะสวนตางของคาเชาใหแกกองทรัสต เพื่อให
กองทรัสตไดรับคาเชาที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร
ปอเรชั่น จํากัด ชําระอยูกอน แตไมเกินกวาระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขา
ลงทุน  (โปรดพิจารณาสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลง
กระทําการ) 

- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา I และ
อาคารคลังสินคา J ตามสัญญาเชาลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยมีกําหนด
ระยะเวลาเชา 5 ป(ต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2555 ถึง 15 มกราคม 2560) และให
สิทธิแกผูเชาสามารถตออายุสัญญาไดเปนระยะเวลาอีก 5 ป 

- บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 1 จํากัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล 
กรีนโซลารรูฟ 3 จํากัด และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 6 จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทรวมทุนของดับบลิวเอชเอคอรปอเรช่ันเชาพื้นที่สวนหลังคาของอาคาร A, 
CD และ EF ตามลําดับในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราดกม. 18) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันที่30 เมษายน 2557 
ซึ่งเปนวันที่ผูเชาเร่ิมดําเนินการจําหนายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (Commercial 
Operation Date) ใหแกการไฟฟานครหลวง 

อายุอาคาร  

(ขอมูล ณ วันที่ 30
เมษายน2557) 

- อาคาร A อายุอาคาร 2ป1เดือน 

- อาคาร B อายุอาคาร 2ป 

- อาคาร C อายุอาคาร 2ป 3 เดือน 

- อาคาร D อายุอาคาร 2 ป8เดือน 

- อาคาร E อายุอาคาร 2ป2เดือน 

- อาคาร F อายุอาคาร 1 ป8เดือน 

- อาคาร G อายุอาคาร 1 ป 11เดือน 

- อาคาร H อายุอาคาร 1 ป 11เดือน 

- อาคาร I อายุอาคาร 2ป3เดือน 

- อาคาร J อายุอาคาร 2ป3เดือน 
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ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเปนทีต่ั้งของโครงการ WHA Mega Logistics Center  

(ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

ลําดับ โฉนด
เลขที ่

เลขที่
ดิน 

หนา
สํารวจ 

เจาของกรรมสิทธิ์* เนื้อที่ดิน 

ตามโฉนด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

เนื้อที่ดิน 

ที่กองทรัสตจะเขา
ลงทุน 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

วันสิ้นสุด 

สัญญาเชา 

1. 666 299 306 1. นายธีระ พึงจิตติสานต์ิ 

2. นายชาญวิทย พึงจิตติสานต์ิ 

3. นางเฟองฟา พึงจิตติสานต์ิ 

43-3-28 43-3-28 3 สิงหาคม 2584 

2. 38919 298 5678 1.  นายธีระ พึงจิตติสานต์ิ 

2.  นายชาญวิทย พึงจิตติสานต์ิ 

3.  นางเฟองฟา พึงจิตติสานต์ิ 

30-3-39 30-3-39 3 สิงหาคม 2584 

รวม 74-2-67 74-2-67  

หมายเหตุ: *ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

เจาของทรัพยสิน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

ที่ตั้ง ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ 

พ้ืนที่เชา  พื้นที่เชาอาคาร รวมประมาณ 59,835 ตารางเมตร 

พื้นที่เชาหลังคา รวมประมาณ 50,641.04 ตารางเมตร 

ส่ิงปลูกสราง 

 

อาคาร จํานวน 3 หลัง 

ส่ิงปลูกสรางอื่นๆ และทรัพยสินอื่นๆ อันเปนสวนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ 
งานระบบในอาคาร และทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ เก่ียวเน่ือง และจําเปนตอการใชประโยชนของ
ที่ดิน และอาคารโครงการ  

หมายเหตุ  

พื้นที่หลังคารวมประมาณ 50,641.04ตารางเมตรดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันหรือบริษัทรวมทุน
ของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะเชาหลังคาดังกลาวเพื่อดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคาซ่ึงไดรับความยินยอมจากผูเชาอาคารตางๆ เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูใน
ระหวางรอการเปดประมูลโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาของหนวยงาน
ราชการเพื่อเชาพื้นที่หลังคา ทั้งนี้ กอนจะดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน
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หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

หลังคาผูเชาพื้นที่หลังคาจะตองไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่
ติดต้ังบนหลังคาจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

ลักษณะการเขา
ลงทุนของกองทรัสต 

กองทรัสตจะเขาลงทุน โดยการเขาทําสัญญากับดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันซึ่งเปนเจาของที่ดิน
และอาคารโรงงานโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 4 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 18265*, 8504, 5533 และ 
5534) เนื้อที่ดินตามโฉนดรวม 65 ไร 21.9 ตารางวา 

 ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอาคาร 3 หลัง (ซึ่งแบงพื้นที่อาคารเปนสวนยอยไดจํานวน 7 
สวน) ขนาดพื้นที่ เชารวมประมาณ 59,835ตารางเมตร และพื้นที่ เชาหลังคา 
50,641.04ตารางเมตร 

 ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสรางและทรัพยสินอื่นๆ อันเปนสวนควบของท่ีดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบในอาคารและทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ 

ผูเชาและสัญญาเชา - บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคาร A (สวนA1, A2/1 และ
A2/2)อาคาร B(สวน B2, B3/1, B3/2 และ B3/3) และ อาคาร C2 ตามสัญญาเชาลง
วันที่ 25 มกราคม 2556 โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 4 ป 7 เดือน (ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 
2556  ถึง 31 มีนาคม 2561) และใหสิทธิแกผูเชาสามารถตออายุสัญญาไดเปน
ระยะเวลาอีก 5 ป(ทั้งนี้ การตออายุสัญญาไมรวมอาคาร B2) 

- บริษัท เม็นโล เวิลดไวด (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา C1 ตาม
สัญญาเชาลงวันที่ 23 มกราคม 2556 โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 5 ป (ต้ังแตวันที่ 1 
เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2561) (โดยผูเชาอาจขอตออายุสัญญาเชา โดยจะมี
เงื่อนไขการเชาตามที่จะตกลงกันตอไป) 

- บริษัท สตารบัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา B1 ตาม
สัญญาเชาลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 8ป (ต้ังแตวันที่ 1 
มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) และใหสิทธิแกผูเชาสามารถตออายุสัญญาได
เปนระยะเวลาอีก 2 ป  

- ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันหรือบริษัทยอยของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะทําสัญญา
ใหเชาพื้นที่สวนหลังคาของอาคารคลังสินคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากระบบไฟฟา

                                                            

 โฉนดที่ดินเลขที่ 18265 ปจจุบัน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันไดจดทะเบียนจํานองไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ดี 
ทรัพยสินนี้จะไดรับการไถถอนและปลอดภาระจํานองจากธนาคารดังกลาวภายในวันที่กองทรัสตจะเขาลงทุนในทรัพยสินนั้น 
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หัวขอ รายละเอียดทรัพยสิน 

พลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา โดยมีกําหนดระยะเวลาเชาประมาณ 25 ป ทั้งนี้ 
คาดวาสัญญาเชาพื้นที่สวนหลังคาดังกลาวจะมีผลบังคับใชกอนวันที่กองทรัสตจะเขา
ลงทุนหากวันที่กองทรัสตเขาลงทุนยังไมมีผูเชาหลังคาดังกลาวจากกองทรัสต ดับบลิว
เอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาหลังคาใหแกกองทรัสตแทนเปนเวลา 25 ป 
นับแตที่กองทรัสตเขาลงทุนในโครงการดังกลาวเวนแตในชวงเวลา 25 ปนั้น ดับบลิวเอช
เอ คอรปอเรช่ัน จะสามารถจัดหาผูเชามาเชาหลังคาดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชาไม
นอยกวาระยะเวลาท่ีเหลือของ 25 ป ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขการเชาและ
อัตราคาเชาที่ไมดอยไปกวาเดิม 

อายุอาคาร  

(ขอมูล ณ วันที่ 30
เมษายน2557) 

 

อาคารA 

- อาคาร A1 อายุอาคาร8เดือน 

- อาคาร A2 อายุอาคาร 8เดือน 

อาคาร  B 

- อาคาร B1 อายุอาคาร11เดือน 

- อาคาร B2 อายุอาคาร8เดือน 

- อาคาร B3 อายุอาคาร8เดือน 

อาคาร  C 

- อาคาร C1 อายุอาคาร 1 ป 1เดือน 

- อาคาร C2 อายุอาคาร8เดือน 
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ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเปนทีต่ั้งของโครงการWHA Mega Logistics Center  
(ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

หมายเหตุ:โฉนดท่ีดินเลขที่ 18265 ปจจุบัน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันไดจดทะเบียนจํานองไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

อยางไรก็ดี ทรัพยสินนี้จะไดรับการไถถอนและปลอดภาระจํานองจากธนาคารดังกลาวภายในวันที่กองทรัสตจะเขาลงทุนในทรัพยสินนั้น 

ลําดับ โฉนด
เลขที ่

เลขที่
ดิน 

หนา
สํารวจ 

เจาของกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ดิน 

ตามโฉนด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

เนื้อที่ดิน 

ที่กองทรัสต 

จะเขาลงทุน 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

1. 18265* 120 1119 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 53-0-15.8 53-0-15.8 

2. 8504 83 1271 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 10-2-80 10-2-80 

3. 5533 853 33128 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 0-2-63.1 0-2-63.1 

4. 5534 76 33129 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 0-2-63 0-2-63 

รวม 65-0-21.9 65-0-21.9 
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2.1.2 ตําแหนงที่ตัง้และภาพถายอสังหาริมทรัพย 

(1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง Phase 2 

ที่ต้ัง: ตําบลคลองสามประเวศ อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ระยะทาง โดยประมาณ: 

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 6.9 กม. 
 อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 28.7 กม. 

แผนภาพแสดงเสนทางและถนนโดยรอบโครงการ ศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 
Phase 1 และโครงการ ศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 
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แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ 
โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

แผนภาพแสดงทางเขาออกและปกเสาพาดสายไฟฟาของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 
และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 



หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust(WHART)  
 

สวนที่ 2 หนา 2-14 

 

แผนภาพที่ดินและที่ตั้งอาคารภายในโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ 

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 
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ภาพแสดงพ้ืนที่ภายนอกโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ 
โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 
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(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

ที่ต้ัง: ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะทาง โดยประมาณ:  

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 6.6 กม. 
 อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 34.6 กม. 

แผนภาพแสดงเสนทางและถนนโดยรอบโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
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แผนภาพที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)   

 

ฉ .6781 
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แผนภาพที่ดินและที่ตั้งอาคารภายใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
 

ฉ .6781 
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ภาพแสดงภายนอกพ้ืนที่โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 
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(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

ที่ต้ัง: ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะทาง โดยประมาณ:  

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 14.7 กม. 
 อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 44.7 กม.  
 

แผนภาพแสดงเสนทางและถนนโดยรอบโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  
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แผนภาพที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
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แผนภาพที่ดินและที่ตั้งอาคารภายในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
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ภาพแสดงภายนอกพ้ืนที่โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
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2.1.3 รายละเอียดของทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรกลักษณะการถือครองและการบริหารจดัการทรัพยสิน 

ที่ดิน อาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคา ของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นที่กองทรัสตจะลงทุนคร้ังแรก

ประกอบดวยอาคารจํานวนทั้งส้ิน 11 หลัง รวมเปนพื้นที่เชาตามสัญญาเชาจํานวนทั้งส้ิน 167,107.45 ตาราง

เมตร และพ้ืนที่เชาหลังคาประมาณ 74,617.34ตารางเมตร ต้ังอยูบนที่ดินซ่ึงมีเอกสารสิทธิ์เนื้อที่ทั้งหมดจํานวน 

174 ไร 2 งาน 88.9 ตารางวา ไดแก  

(1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 2 

 กรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารคลังสินคา (Freehold) จํานวน 1 หลัง(ตึก 1 ชั้น เช่ือมกับตึก 2 ชั้น) ต้ังอยูตําบล

คลองสามประเวศ อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เชาอาคารประมาณ35,092.97 ตาราง

เมตร บนที่ดินซ่ึงมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จํานวน 35 ไร  

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

สิทธิการเชาที่ดิน(Leasehold)และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคา (Freehold)จํานวน 7 หลังต้ังอยูตําบล

บางโฉลง อําเภอบางพลี(บางพลีใหญ)จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่เชาอาคารประมาณ72,179.48ตาราง

เมตร พื้นที่เชาหลังคาประมาณ 23,976.30 ตารางเมตรบนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จํานวน 74 ไร 2 

งาน 67 ตารางวา และ 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินคา(Freehold)จํานวน 3หลัง ต้ังอยูตําบลบางเสาธงอําเภอบางพลี 

(บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่เชาอาคารประมาณ59,835ตารางเมตร พื้นที่เชาหลังคา

ประมาณ 50,641.04ตารางเมตรบนที่ดินซ่ึงมีตามเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จํานวน 65 ไร 21.9 ตารางวา 

 กองทรัสตโดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคาของทั้ง 3 โครงการ ตลอดจนงานระบบตางๆ ภายในอาคารจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน

ภายหลังจากที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินดังกลาวแลว ผูจัดการกองทรัสตจะแตงต้ังดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ันใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินและอาคารในโครงการเพ่ือ

ประโยชนของกองทรัสตตอไป  

2.1.4 ภาพรวมและลักษณะการดําเนินธุรกิจของโครงการ 

(1) ลักษณะการดําเนินธุรกิจของโครงการ 

ภาพรวมและลักษณะการดําเนินธุรกิจของโครงการ แบงเปน 2 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ 

(1.1) โครงการอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาใหเชา 
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(1.2) โครงการใหเชาพื้นที่หลังคา เพื่อโครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบน

หลังคาเพื่อจําหนาย (Solar PV Rooftop) 

(1.1) โครงการอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาใหเชา 

โครงการอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคา (Logistic Facilities) ระดับพรีเม่ียม ใหเชาและ

บริการ ที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเปนคร้ังแรก รวมจํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

(1)  โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และPhase2:พื้นที่ใหเชารวม 

35,092.97ตารางเมตร 

(2)  โครงการWHA Mega Logistics Center(ถนนบางนา-ตราด กม.18):พื้นที่ใหเชารวม 

72,179.48ตารางเมตร 

(3)  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23):พื้นที่ใหเชารวม 

59,835ตารางเมตร 

 พื้นที่ใหเชารวมทั้งหมด 167,107.45ตารางเมตร 

รูปแบบโครงการที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเปนคร้ังแรกขางตนอาจแบงออกเปน 

(1)  โครงการในรูปแบบ Built-to-Suitซึ่งพัฒนาขึ้นตามความตองการของลูกคา เพื่อใหเชาแกผู

ประกอบธุรกิจขนาดใหญ โดยมุงเนนความเขาใจและตอบสนองตอความตองการโดย

เฉพาะเจาะจงของลูกคาที่แตกตางกันตามลักษณะการประกอบธุรกิจและกระบวนการ

ปฏิบัติงานเปนสําคัญ ซึ่งโครงการรูปแบบ Built-to-Suit ที่กองทรัสตกองทรัสตจะเขาลงทุน

เปนคร้ังแรก คือโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และPhase2และ 

(2)  โครงการในรูปแบบ Warehouse Farmซึ่งประกอบไปดวยโครงการทั้งที่เปนแบบ Built-to-Suit 

และแบบ General Warehouse มาตรฐานสูง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและความ

ตองการการขยายพื้นที่เชาจากกลุมลูกคาปจจุบัน รวมทั้งรองรับกลุมลูกคารายใหมที่แมวาจะ

มีความสนใจเชาระยะส้ันในขณะน้ี แตยังมีศักยภาพในการเพ่ิมพื้นท่ีเชาและอาจตองการ

โครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคตซึ่งโครงการรูปแบบ Warehouse Farmที่กองทรัสตจะ

เขาลงทุนเปนคร้ังแรก คือ โครงการWHA Mega Logistics Center(ถนนบางนา-ตราด กม.

18)และโครงการWHA Mega Logistics Center(ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

ลักษณะของโครงการในรูปแบบ Built-to-Suit และ Warehouse Farm มีรายละเอียดดังนี้ 
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(ก) โครงการที่พัฒนาขึ้นตามความตองการของลูกคา (Built-to-Suit) 

โครงการในรูปแบบ Built-to-Suit คือ โครงการท่ีพัฒนาขึ้นตามความตองการของลูกคาซ่ึงจะ

เปนโครงการท่ีมีพื้นที่ใหเชาขนาดใหญ เพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกันตาม

ลักษณะการประกอบธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของผูเชาแตละราย โดยเนนทําเลที่ต้ัง

ที่เปนจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกส โดยสัญญาเชาของโครงการท่ีพัฒนาขึ้นในรูปแบบ Built-

to-Suitสวนใหญจะเปนสัญญาเชาระยะยาวท่ีมีระยะเวลาเชา(รวมระยะเวลาการเชาตามสิทธิ

ในการตออายุสัญญาเชา) โดยเฉล่ียต้ังแต 5-10 ปขึ้นไป และผูเชาตองวางเงินประกันการเชา

และการบริการเปนเงินสดมูลคาประมาณ 3-12 เดือนของคาเชาตอป โดยมีเงื่อนไขวาหากผู

เชายกเลิกสัญญาเชากอนส้ินสุดระยะเวลาการเชาที่กําหนดไว ผูเชาจะตองชําระคาชดเชย

เทากับคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาที่เหลือตามสัญญาเชาอยูใหแกผูใหเชา 

การออกแบบอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาในโครงการBuilt-to-Suit จะเปนไป

ตามมาตรฐานสากลและคํานึงถึงประโยชนการใชงานสูงสุดของผูเชา อาทิเชน การออกแบบ

พื้นที่ภายในอาคารเพื่อใหการหมุนเวียนของสินคามีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดความสูง

ของพ้ืนและเสนทางการเขาออกของรถขนสงขนาดใหญเพื่อการขนถายสินคาเปนไปอยาง

รวดเร็ว รวมทั้งการออกแบบใหชั้นวางสินคามีความยืดหยุนและสามารถปรับใหเหมาะสมกับ

กระบวนการปฏิบัติงานของผูเชา ซึ่งชวยใหการจัดวาง/บรรจุสินคาเกิดความคลองตัวและลด

ความผิดพลาด เปนตน ตลอดจนโครงการจะต้ังอยูในทําเลที่เปนจุดยุทธศาสตรดานโลจิ

สติกสที่เหมาะแกการเปนศูนยการกระจายสินคาที่ดี ซึ่งมีพื้นที่ขนาดต้ังแต 10,000 ตาราง

เมตรขึ้นไปซึ่งโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และPhase2จะต้ังอยู

บนเสนทางท่ีสามารถเขาถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและต้ังอยูใกลนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบังอีกทั้งสามารถเช่ือมตอกับการคมนาคมเสนทางหลักไดอยางสะดวก 

จึงสงผลใหมีความสะดวกในการเดินทางขนสงสินคามายังกรุงเทพมหานคร หรือกระจาย

สินคาไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย รวมถึงตางประเทศ ซึ่งเปนการชวยลดตนทุนการ

ขนสงในระยะยาวใหแกผูเชาไดเปนอยางดี  

(ข)  โครงการ Warehouse Farm 

จากปริมาณความตองการเชาอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานท่ีเพิ่มมากขึ้น

นั้น โครงการ Warehouse Farm ภายใตชื่อโครงการ Mega Logistics Center จะประกอบไป

ดวยโครงการทั้งที่เปนแบบ Built-to-Suit และแบบ General Warehouse มาตรฐานสูง โดย

โครงการประเภท Built-to-Suit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการต้ังแต 7,500ตาราง
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เมตรขึ้นไป ในขณะท่ีพื้นที่เชาของโครงการสรางแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) จะมี

ขนาดเล็กกวาโดยมีพื้นที่เชาเฉล่ียตออาคารต้ังแต 3,000 ถึง 5,000 ตารางเมตร ถึงแมวาจะมี

ขนาดพื้นที่เชาและอาคารที่เล็กกวาโครงการแบบ Built-to-Suit โครงการสวน General 

Warehouse ยังคงไวซึ่ ง รูปแบบและมาตรฐานของอาคารคลังสินคาและโรงงานท่ีมี

คุณภาพสูง โดยโครงการ Warehouse Farm จะชวยรองรับความตองการขยายพ้ืนที่ของ

ลูกคาปจจุบัน และเพิ่มฐานลูกคาไปยังกลุมผูเชารายใหมที่แมวาจะมีความสนใจเชาระยะส้ัน

ในขณะน้ี แตยังมีศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่เชาและอาจตองการโครงการแบบ Built-to-Suit 

ในอนาคต 

โครงการ Warehouse Farmนั้นตอบสนองจากความตองการของลูกคาในปจจุบันและที่

คาดการณไวในอนาคต โดยสัญญาเชาสวนใหญสําหรับโครงการแบบ Built-to-Suit จะเปน

สัญญาเชาระยะยาว(รวมระยะเวลาการเชาตามสิทธิในการตออายุสัญญาเชา)5-10 ปขึ้นไป 

ในขณะท่ีสัญญาเชาสวนใหญของโครงการแบบ General Warehouse จะเปนสัญญาเชา

ระยะส้ันที่มีอายุสัญญาโดยเฉล่ีย 3 ป แตจะเปดโอกาสใหลูกคามีทางเลือกในการตอสัญญา

เชาไดเชนเดียวกับโครงการแบบ Built-to-Suit  

โครงการ Warehouse Farm ยังจัดใหมีการใหบริการการใชประโยชนทรัพยสินสวนกลางใน

โครงการ เชน คาไฟฟาของสวนกลาง คาบริการรักษาความปลอดภัย คาซอมแซมถนนและ

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโครงการ เปนตน 

 (1.2)  การใหเชาพ้ืนที่หลังคา เพ่ือโครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา

เพ่ือจําหนาย (Solar PV Rooftop) 

การใหเชาพื้นที่หลังคาของโครงการท่ีกองทรัสตจะลงทุนคร้ังแรกน้ีจะเปนพื้นที่หลังคาของโครงการ

WHA Mega Logistics Center(ถนนบางนา-ตราด กม.18)เฉพาะอาคารA อาคาร CD และ อาคาร EF 

รวมพื้นที่หลังคาใหเชาบนอาคารดังกลาว23,976.30 ตารางเมตรและโครงการWHA Mega Logistics 

Center(ถนนบางนา-ตราด กม.23) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคารดังกลาว50,641.04 ตารางเมตร ดังนั้น 

พ้ืนที่ใหเชาหลังคาท้ัง 2 โครงการ รวมทั้งหมด74,617.34 ตารางเมตร 

(2) กลยุทธการแขงขัน 

ในการบริหารจัดการโครงการที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกนั้น บริษัทฯ มีเปาหมายในการใหบริการ

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา(logistics facilities) อยางครบวงจร รวมท้ังความสามารถในการ

สรางกําไร เพื่อประโยชนสูงสุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต ดังนั้นบริษัทฯในฐานะผูจัดการ
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กองทรัสต และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย จึงมีนโยบายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยเพื่อใหกองทรัสตมีการเติบโตอยางสมํ่าเสมอและสงผลใหผูถือหนวยทรัสตไดรับ

ผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องในระยะยาวเพ่ือใหเกิดผลดีที่สุดตอการพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพของทรัพยสินที่กองทรัสตลงทุน และใหความสําคัญตอการใหบริการและเอาใจใสแกผูเชาใน

ดานการบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส เพื่อใหผูเชาม่ันใจไดวาการเชาโครงการจะสามารถชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของผูเชาและบริหารจัดการดานโลจิสติกส เชน 

 สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา/ผูเชาพรอมรับฟงขอเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงทรัพยสิน

และ/หรือการใหบริการเพื่อรักษาระดับคุณภาพใหสูงสุดอยูเสมอ 

 ประเมินและปรับเปล่ียนอัตราคาเชาใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและสถานการณทางการตลาดเม่ือ

ตองหาผูเชาใหมหรือตออายุสัญญาเชากับผูเชารายเดิมเพื่อใหมีอัตราการเชาสูงสุดและเพื่อเพ่ิม

รายไดของกองทรัสตและมุงเนนในการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยพรอมทั้งควบคุมคาใชจายในการ

ดําเนินงาน โดยจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของการใหบริการ  

 เพิ่มศักยภาพของทรัพยสินของกองทรัสต โดยการดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาทรัพยสินใน

สวนที่ไมเปนสาระสําคัญ (Minor Repair or Maintenance) 

 ประเมินระดับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยสิน

อยางสม่ําเสมอ 

(2.1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

(2.1.1) คุณภาพของโครงการและการตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจงของผูเชา เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานโลจิสติกสใหกับผูเชา 

อาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา แบบ Built-to-Suit ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให

ตรงตามความตองการเฉพาะของผูเชา โดยตอบสนองความตองการเชิงลึกและขอจํากัดใน

ดานตางๆ ของผูเชาสูงสุด ทั้งในเร่ืองของสถานท่ีต้ังของโครงการ รวมถึงรายละเอียดรูปแบบ

ตางๆ ที่ผูเชาตองการ จึงทําใหผูเชาไดโครงการที่ตรงตามความตองการท่ีเฉพาะเจาะจงและ

เปนไปตามมาตรฐานในระดับสากล โดยรูปแบบโครงสรางจะสามารถตอบสนองความ

ตองการที่ซบัซอนของผูเชาโดยคํานึงถึงรายละเอียดในการใชงานทั้งหมด เชน รูปแบบการวาง

ตําแหนงเสา ประสิทธิภาพในการรับน้ําหนักของพื้นอาคาร และความสูง (Clear Height) ของ

อาคารที่เหมาะสมกับการใชงานของลูกคา จํานวนและการวางตําแหนงประตู วางตําแหนง

สําหรับขนถายสินคาและการปรับระดับพื้นใหมีความเรียบ (flatness) ที่เหมาะสมกับการจัด
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วางชั้นวางสินคา (Rack) ระดับของพื้นอาคารที่เหมาะสมกับความสูงของรถขนสงสินคา 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายอากาศ และ ระบบควบคุมอุณหภูมิดังนั้น โครงการ

ดังกลาวจึงสามารถตอบสนองการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การเก็บ บรรจุ 

กระจาย และ ผลิตสินคาภายใตตนทุนที่เหมาะสมและสามารถควบคุมได 

(2.1.2) คุณภาพของคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ภายใตโครงการฯ สรางแบบสําเร็จรูป 

(General Warehouse) 

บริษัทฯ ไดมีแผนการและกลยุทธในการจัดหาอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาสราง

แบบสําเร็จรูป (General Warehouse) คุณภาพสูงใหเชาเพื่อรองรับความตองการขยายพื้นที่

ของลูกคาปจจุบัน และตอบสนองความตองการของลูกคาทั่วไป ซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญใน

การรักษาฐานลูกคา 

 ตัวอยางคุณสมบัติของโครงสรางของโครงการ 

 

หลังคาเมทัลชีทแบบไรรอยตอ  

หลังคาเมทัลชีทแบบไรรอยตอ ชวยลดปญหารอย

ร่ัวระหวางรอยตอหลังคา 

 

 

หลังคาฉนวนกันความรอน  

วัสดุฉนวนกันความรอนที่ติดต้ังภายใตหลังคา ซ่ึง

ประกอบไปดวยชองอากาศที่ชวยลดอุณหภูมิ

ภายในอาคาร ทําใหการเก็บรักษาคุณภาพของ

สินคาเปนไปไดดีข้ึน 

 

ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาต ิ 

บานเกล็ดชองระบายอากาศและ bird screen 

รอบตัวอาคาร และการติดต้ังหลังคาในตําแหนงที่

สูงกวาปกติทําใหการไหลเวียนของอากาศภายใน

อาคารดีข้ึน 
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หลักเกณฑการจัดการสภาวะแวดลอม  

โครงสรางข้ันพื้นฐานในอาคาร เชน ระบบการ

กระจายสินคาตัวคลังสินคาและโรงงานผลิต ไดรับ

การพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากล ตัวอยางเชน 

การออกแบบโครงสรางอาคารท่ีลดการสะสมของ

ฝุนและส่ิงสกปรก และการปองกันปลวกและแมลง 

เปนตน 

 

พื้นแบบ Burnished Floor ที่มีความแข็งแรง 

โครงสรางพื้นที่ทําจากวัสดุคอนกรีตที่แข็งแรงกวา

วัสดุคอนกรีตทั่วไปอีกทั้งยังไดนํา  Burnished 

Floor ซ่ึงเปนเทคโนโลยีใหมลาสุดในการเคลือบ

เงาพื้นผิวมาใชในการพัฒนาอาคาร ซ่ึงเทคโนโลยี

จะชวยปองกันการเกิดรอยขีดขวนและรอยถลอก

จากการใชงานหนัก และยังชวยลดการสะสมของ

ฝุนและการเกิดรอยแตกของพื้น 

(2.1.3) บริการที่ครบวงจร 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีความพรอมทั้งดานแหลงเงินทุน 

ความรูประสบการณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทําใหดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น สามารถ

ใหบริการที่ครบถวน ครอบคลุมถึงการออกแบบ จัดการ และแกปญหาดานโลจิสติกสใหแก

ลูกคาในทุกๆ ดาน อาทิเชน การบริหารจัดการโครงสรางกอสราง นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การ

จัดการและใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาดานตางๆ ทางดานโลจิสติกสที่มีความซับซอนและ

เฉพาะเจาะจง ดวยประสบการณการพัฒนาโครงการของผูบริหารของดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น การใหบริการแบบครบวงจร (One-stop service) ใหแกผูเชาระดับพรีเม่ียมรวมถึง

ผลงานท่ีพิสูจนแลวจากการใหบริการครบวงจรกับลูกคา ซึ่งสวนใหญคือ บริษัทขามชาติที่มี

ความตองการท่ีคอนขางซับซอนกวาผูเชาทั่วไป จึงทําใหดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีความ

โดดเดนแตกตางจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นๆ 

(2.1.4) ประสบการณและความเช่ียวชาญ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูริเร่ิมในการใหบริการเชา

พื้นที่สรางอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานคุณภาพสูงที่ไดรับความไววางใจ

จากลูกคามานานจึงทําใหดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีความเชี่ยวชาญในการจัดการและ

สามารถนําระบบเทคโนโลยีและความรูดานตางๆ มาใชในการออกแบบโครงการ ซึ่งรวมถึง
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การจัดวางตําแหนงภายในอาคารและการกอสรางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการสินคาของผูเชาใหมีการหมุนเวียนในเวลาท่ีส้ันลง รวมทั้งชวยใหผูเชาสามารถ

ขนสงสินคาไดรวดเร็วและเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 

(2.2) กลยุทธดานทําเลที่ตั้ง 

สถานที่ต้ังของโครงการอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกน้ี เปน

ทําเลท่ีต้ังอยูในศูนยกลางดานโลจิสติกส  ซึ่งสามารถสนองตอบความตองการของลูกคา พรอมชวย

สงเสริมการดําเนินงาน ตลอดจนลดตนทุนทางดานโลจิสติกสใหแกลูกคาได สถานที่ต้ังที่ดีนั้นจะตอง

ตอบสนองเร่ืองคาขนสง และระยะเวลาที่ใชในการขนสงและกระจายสินคา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ใชใน

การตัดสินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส โดยเหตุผลของการ

พิจารณาสถานท่ีต้ังของโครงการนั้นเปนทําเลที่ต้ังอยูในศูนยกลางดานโลจิสติกส สามารถพิจารณาจาก

ปจจัยหลัก ดังนี้ 

 เสนทางคมนาคม : ทําเลที่ต้ังโครงการมีเสนทางคมนาคมเขาถึงไดโดยสะดวก มีสภาพท่ีดี 

สามารถเขาถึงไดในทุกฤดูกาล รวมทั้งเปนเสนทางการเดินทางที่ชวยใหผูเชาประหยัดตนทุน

ดานการขนสงสูงสุด โครงการที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกน้ีต้ังอยูบริเวณลาดกระบัง และ 

ถนนบางนา-ตราด ซึ่งเปนเสนทางที่สามารถเขาถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ 

ทาเรือแหลมฉบังไดงาย จึงสงผลใหมีความสะดวกในการเดินทางขนสงและกระจายสินคาไป

ยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย รวมถึงตางประเทศซ่ึงสามารถชวยลดตนทุนการขนสงใหแก

ผูเชาไดเปนอยางดี 

 แหลงสินคา : การพัฒนาคลังสินคา และศูนยกระจายสินคา จะเก่ียวของโดยตรงกับสภาพ

ของวงจรสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคผานส่ือกลางคือ แหลงซื้อขายตางๆ เชน ไฮเปอรมาร

เก็ต ศูนยการคา หางสรรพสินคา รานคาปลีก-คาสง และตลาดซ้ือขายอื่นๆ ดังนั้นทําเลที่ต้ังที่

ดีจะตองคํานึงถึงตําแหนงที่สมดุลระหวางแหลงสินคากับตลาดซื้อขาย และสมดุลระหวาง

แหลงผลิตที่มีกําลังการผลิตที่มากนอยตางกัน ซึ่งจะชวยใหกระบวนการกระจายสินคาเกิด

คาใชจายที่นอยที่สุด และยังเปนการสะดวกในการติดตอธุรกิจอีกดวย 

(3)  ลักษณะลูกคาของโครงการ 

(3.1) ผูผลิตและผูจําหนายสินคาจากทั้งในและตางประเทศ 

ผูเชากลุมนี้เชาอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคา เพื่อผลิตและกระจายสินคาไปยังลูกคาและ

ผูบริโภคทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคตางๆของประเทศไทย ตลอดจนในระหวางภูมิภาค
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ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ดวย ทั้งนี้ โครงการ

อาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาที่กองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกนี้ สามารถตอบสนองความ

ตองการการใชงานท่ีซับซอนไดเต็มรูปแบบของลูกคา เนื่องจากเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอ

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและตนทุนดานโลจิสติกสโดยรวมของผูเชากลุมนี้ 

 กลุมผูผลิตและผูคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศซึ่งมีความตองการและตระหนักถึง

ความสําคัญของศูนยกระจายสินคาที่มีความซับซอน และมีคุณภาพสูง ความแข็งแกรงของ

พื้นอาคารท่ีสามารถทนตอการรับน้ําหนัก รูปแบบของการจัด floor plan และการจัดวาง

ระยะหางของเสาใหเหมาะสมกับการใชงาน ระบบระบายอากาศและระบบควบคุมอุณหภูมิ 

นอกจากน้ีบริษัทขามชาติเหลานี้ยังตองการความเช่ือม่ันในดานคุณภาพ และการใหบริการ

ภายหลังเขาใชพื้นที่เชา ทั้งนี้ กลุมลูกคาประเภทดังกลาวของโครงการท่ีกองทรัสตจะเขา

ลงทุนคร้ังแรกน้ี เชน บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สตารบัคส คอฟ

ฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

 กลุมผูผลิตและผูจําหนายสินคาในประเทศเปนกลุมผูเชาที่เห็นความสําคัญและตองการ

พัฒนาระบบโลจิสติกส ที่ผานมากลุมผูเชาเหลานี้จะทําการสรางและจัดการคลังสินคาและ 

ศูนยกระจายสินคาดวยตัวเอง อยางไรก็ตามแนวโนมรูปแบบการลงทุนเพื่อจัดเก็บและบริหาร

คลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานไดมีการปรับเปล่ียนจากการลงทุนเอง ซึ่งตองใช

เงินลงทุนสูง ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ และมีความยืดหยุนตํ่า โดยพัฒนามาอยูในรูปแบบ

ของใชบริการของบุคคลภายนอก (outsource) (แนวโนมดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศ

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ ประเทศอื่นๆ) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันให

ทัดเทียมนานาชาติการเจริญเติบโตของธุรกิจของผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติกส 

(Third Party Logistics providers: 3PLs) มีแนวโนมที่สูงขึ้น  

(3.2) ผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติกส (Third Party Logistics providers: 3PLs)  

โดยสวนใหญจะเปนบริษัทช้ันนําจากตางประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริหารและจัดการดานโลจิ

สติกสโดยทําหนาที่เปนผูดูแลการกระจายสินคาและการขนสงที่ไมใชธุรกิจหรือความสามารถหลักของ

บริษัทเจาของสินคา โดยบริษัทเหลานี้จะเปนผูลงทุนในการสรางเครือขายการกระจายสินคานับต้ังแต

การจัดหาพาหนะขนสง การจัดหาคลังสินคา การจัดหาบุคลากรปฏิบัติงาน อุปกรณ และระบบ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน เปนตนทั้งนี้ กลุมลูกคาประเภทดังกลาวของโครงการท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุน

คร้ังแรกน้ี เชน บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เม็นโล เวิลดไวด (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส เอสวีซี

เอส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 
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 จํานวนพ้ืนทีเ่ชาอาคารทั้งหมดของกองทรัสต (ตารางเมตร) แยกตามประเภทกลุมลูกคา 

ตารางแสดงอัตราสวนผูเชาทรัพยสินแยกตามสัญชาติของบริษัทแมของผูเชา 
ของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 

สัญชาติของบริษทัแมของ
ผูเชา 

พื้นที่เชาอาคาร รอยละ 

ญี่ปุน 73,788.37 45.33 

เอเชีย 26,831.35 16.49 

ยุโรป 25,853.35  15.88 

อเมริกา 19,359.69 11.89 

ไทย 16,934.69 10.41 

รวม 162,767.45 100.00 

ที่มา: ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน  
หมายเหตุ : ไมรวมพื้นที่เชาอาคารของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 จํานวน 4,340 ตาราง
เมตร ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางข้ันตอนการหาผูเชา 

 

 

45.33%

16.49%

15.88%

11.89%

10.41%

สัดสวนพ้ืนที่เชาอาคารแยกตามสัญชาติของบริษัทแมของผูเชา

ญี่ปุน เอเชยี ยุโรป อเมริกา ไทย
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ตารางแสดงอัตราสวนผูเชาทรัพยสินแยกตามประเภทธุรกิจ 
ของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 

ประเภทธุรกิจ พื้นที่เชาอาคาร รอยละ 

ผูใหบริการโลจิสติกส (3PLs) 67,597.41 41.53 

ผูผลิตและโรงงานอตุสาหกรรม 44,813.00 27.53 

ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชแลวหมดไปอยางรวดเร็ว 
(Fast Moving Consumer Goods) 

50,357.04 30.94 

รวม 162.767.45 100.00 

 ที่มา: ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน  
หมายเหตุ : ไมรวมพื้นที่เชาบางสวนของอาคารของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 จํานวน 4,340 ตาราง
เมตร ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางข้ันตอนการหาผูเชา 
 

 
 

 

41.53%

27.53%

30.94%

สัดสวนพ้ืนที่เชาอาคารแยกตามประเภทธุรกิจ

ผูใหบริการโลจิสติกส (3PLs)

ผูผลิตและโรงงานอตุสาหกรรม

ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชแลวหมดไปอยางรวดเร็ว (Fast Moving Consumer Goods)
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ตารางแสดงอัตราสวนผูเชาทรัพยสินแยกตามอายุคงเหลือของสัญญาเชา 
ของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

หมายเหตุ *  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา H เชาทรัพยสินแบบเดือนตอเดือน และดับบลิวเอชเอ 
คอรปอเรช่ัน อยูระหวางข้ันตอนการเจรจาทําสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับผูเชารายใหม ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 
ตกลงวา (1) หากในวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ไมมีผูเชาอาคารคลังสินคา H ซ่ึงมีระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 1 ปนับแตวันที่
กองทรัสตเขาลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาทั้งจํานวนใหแกกองทรัสตในอัตราคาเชาที่ไมดอยไป
กวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระอยูกอน เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขา
ลงทุน  หรือ (2) หากในวันที่กองทรัสตเขาลงทุน มีผูเชาอาคารคลังสินคา H แตผูเชาดังกลาวชําระคาเชาในอัตราคาเชาที่นอย
กวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระอยูกอน  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงจะเปนผู
ชําระคาเชาเฉพาะสวนตางของคาเชาใหแกกองทรัสต เพื่อใหกองทรัสตไดรับคาเชาที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระอยูกอน เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน  เวนแตในชวงระยะเวลา 1 
ป ดังกลาว ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะสามารถจัดหาผูเชาใหมมาเชาอาคารคลังสินคา H ดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชา
อยางนอยเทากับระยะเวลาที่เหลือของ 1 ปดังกลาว และมีอัตราคาเชาไมดอยไปกวาอัตราที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ชําระ 
ทั้งนี้ หากผูเชาใหมที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจัดหามานั้น ชําระคาเชาในอัตราคาเชาที่นอยกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระอยูกอน  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาเฉพาะสวนตางของคา
เชาใหแกกองทรัสต เพื่อใหกองทรัสตไดรับคาเชาที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด 
ชําระอยูกอน แตไมเกินกวาระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน  นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะวางเงิน
จํานวน 2,147,156.55 บาท เพื่อเปนประกันการชําระเงินคาเชาดังกลาว 

 **  ไมรวมพื้นที่เชาอาคารของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 จํานวน 4,340 ตารางเมตร ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางข้ันตอนการเจรจาและจัดทําสัญญาเชา 

 *** ไมรวมการตออายุสัญญาเชา 
  

อายุคงเหลือของสัญญา
เชา (ป) 

พ้ืนที่เชาอาคาร รอยละ 

≤ 1  32,958.06 20.25 

>1-3 39,221.42 24.10 

> 3-5 52,266.00 32.11 

> 5-10 38,321.97 23.54 

รวม 162,767.45 100.00 
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ทั้งนี้ อัตราคาเชาของผูเชาปจจุบันของโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม. 23 อยูในชวงอัตราคาเชาระหวาง 120-200 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน 
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≤ 1 > 1-3 > 3-5 > 5-10

สัดสวนพ้ืนที่เชาอาคารแยกตามอายุคงเหลือของสัญญาเชาในสัญญา (ป)
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(4) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน 

ปจจุบัน ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนครั้งแรก มีรายละเอียดของผูเชาแตละโครงการ ณ วันที่1 พฤศจิกายน 2557ดังนี้ 

(4.1) โครงการอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาใหเชา 

โครงการ ผูเชา พื้นที่เชา 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนการเชาของ

ผูเชาตอพื้นที่เชา

ทั้งหมด 

(รอยละ) 

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย 

ณ วันที1่ พฤศจิกายน 

2557 

(รอยละ) 

วันสิ้นสุดของ

ระยะเวลาการเชา 

อายุคงเหลือของสัญญาเชา ณ 

วันที1่ พฤศจิกายน 2557 

1. โครงการศนูยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2    

 1.1 โครงการศนูยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 

 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด 18,155.97 10.86 100 30 กันยายน 2564 6ป11 เดือน 

 1.2 โครงการศนูยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2* 

 
บริษัท แม็คกรุป จํากัด (มหาชน)** 12,597.00 7.54 - 14 มีนาคม 2568 10 ป 

 
อยูระหวางขั้นตอนการหาผูเชา* 4,340.00 2.60 - 31ตุลาคม2560* 3ป* 

 
รวมพื้นที่เชา 35,092.97 21.00 

   
2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

 

บริษัทฮิตาชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 

จํากัด 
19,944.99 11.93 100 31 มีนาคม 2558 5 เดือน 

บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) 

จํากัด 
4,337.69 2.60 

100 
31 ธันวาคม 2559 2 ป 2 เดือน 
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โครงการ ผูเชา พื้นที่เชา 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนการเชาของ

ผูเชาตอพื้นที่เชา

ทั้งหมด 

(รอยละ) 

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย 

ณ วันที1่ พฤศจิกายน 

2557 

(รอยละ) 

วันสิ้นสุดของ

ระยะเวลาการเชา 

อายุคงเหลือของสัญญาเชา ณ 

วันที1่ พฤศจิกายน 2557 

บริษัท เม็นโล เวิลดไวด (ประเทศไทย) จํากัด 4,337.69 2.60 100 14 สิงหาคม 2560 2 ป 9 เดือน 14 วัน 

บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 4,337.69 2.60 100 28 กุมภาพันธ 2558 4 เดือน 

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด 4,337.69 2.60 100 31 สิงหาคม 2558 10 เดือน 

บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส( ประเทศไทย) จํากัด 4,692.69 2.80 100 31 พฤษภาคม 2560 2 ป 7 เดือน 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 4,337.69 2.60 - 31 พฤษภาคม 2557 **** 

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 25,853.35 15.46 100 15 มกราคม 2560 2 ป2เดือน 15 วัน 

 
รวมพื้นที่เชา 72,179.48 43.19  

  
3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

 

บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 44,813*** 26.82 100 31 มีนาคม 2561 3 ป 5 เดือน 

บริษัท เม็นโล เวิลดไวด (ประเทศไทย) จํากัด 7,453 4.46 100 31 มีนาคม 2561 3 ป 5 เดือน 

บริษัท สตารบัคส คอฟฟ(ประเทศไทย) จํากัด 7,569 4.53 100 31 พฤษภาคม 2564 6 ป 7 เดือน 

 
รวมพื้นที่เชา 59,835.00 35.81  

  
รวมพื้นที่เชาทุกโครงการ 167,107.45 100.00  

  
ที่มา:ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 

หมายเหตุ * ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงวาในกรณีที่ไมมีผูเชาคลังสินคาโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 ในวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะเปนผู

ชําระคาเชาในอัตราตารางเมตรละ 165 บาทเปนเวลา 3 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน เวนแตในชวงเวลา 3 ป ดังกลาว ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะสามารถจัดหาผูเชามาเชาพื้นที่ดังกลาวได 
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โดยมีระยะเวลาการเชาอยางนอยเทากับระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปดังกลาว และมีอัตราคาเชาในระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปดังกลาวไมต่ํากวาตารางเมตรละ 165 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมโปรด

พิจารณาสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ 

 ** บริษัท แม็คกรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูเชาพื้นที่บางสวนของอาคารคลังสินคาโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 พื้นที่เชาจํานวน 12,597 ตารางเมตร ตามสัญญาเชาลงวันที่ 

19 กันยายน 2557 กําหนดระยะเวลาการเชา 10 ป (ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568) ทัง้นี้ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะเปนผูชําระคาเชาสําหรับชวงกอนวันที่ 15 

มีนาคม 2558 และเมื่อเริ่มระยะเวลาการเชาพื้นที่ดังกลาวแลว ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะชําระคาเชาเพิ่มเติมใหกองทรัสตสวนที่ต่ํากวาตารางเมตรละ 165 บาท ใหครบตารางเมตรละ 165 

บาทเปนเวลา 3 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน รวมตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจดทะเบียนสิทธิการเชาพื้นที่ดังกลาวรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดพิจารณาสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ  

 *** พื้นที่เชาตามสัญญาเชาจะลดจาก 44,813 ตารางเมตรเปน 40,416 ตารางเมตรหากมีการตออายุสัญญาในป 2561 โดยผูเชาไมตออายุสัญญาเชาในสวนของอาคาร B2 ซึ่งกองทรัสตจะนําออกให

เชาแกผูเชารายอื่นตอไป 

 **** บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารคลังสินคา H เชาทรัพยสินแบบเดือนตอเดือน และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น อยูระหวางขั้นตอนการเจรจาทําสัญญาเชาและบริการ

ระยะยาวกับผูเชารายใหม ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงวา (1) หากในวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ไมมีผูเชาอาคารคลังสินคา H ซึ่งมีระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 1 ปนับแตวันที่กองทรัสต

เขาลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาทั้งจํานวนใหแกกองทรัสตในอัตราคาเชาที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระอยูกอน 

เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน  หรือ (2) หากในวันที่กองทรัสตเขาลงทุน มีผูเชาอาคารคลังสินคา H แตผูเชาดังกลาวชําระคาเชาในอัตราคาเชาที่นอยกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระอยูกอน  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาเฉพาะสวนตางของคาเชาใหแกกองทรัสต เพื่อใหกองทรัสตไดรับคาเชาที่ไมดอยไป

กวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระอยูกอน เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน  เวนแตในชวงระยะเวลา 1 ป ดังกลาว ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่นจะสามารถจัดหาผูเชาใหมมาเชาอาคารคลังสินคา H ดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชาอยางนอยเทากับระยะเวลาที่เหลือของ 1 ปดังกลาว และมีอัตราคาเชาไมดอยไปกวาอัตราที่ดับบลิว

เอชเอ คอรปอเรชั่น ชําระ ทั้งนี้ หากผูเชาใหมที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจัดหามานั้น ชําระคาเชาในอัตราคาเชาที่นอยกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระอยู

กอน  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาเฉพาะสวนตางของคาเชาใหแกกองทรัสต เพื่อใหกองทรัสตไดรับคาเชาที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด ชําระอยูกอน แตไมเกินกวาระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน  นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะวางเงินจํานวน 2,147,156.55 บาท เพื่อเปนประกันการชําระ

เงินคาเชาดังกลาว 
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(4.2) โครงการใหเชาพื้นที่หลังคา เพื่อโครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อจําหนาย (Solar PV Rooftop) 

โครงการ ผูเชา พื้นที่เชา 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนการเชาของ

ผูเชาตอพื้นที่เชา

ทั้งหมด 

(รอยละ) 

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย 

ณ วันที1่ พฤศจิกายน 

2557 

(รอยละ) 

วันสิ้นสุดของ

ระยะเวลาการเชา 

อายุคงเหลือของสัญญาเชา ณ 

วันที1่ พฤศจิกายน 2557 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 1 จํากัด 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 3 จํากัด 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 6 จํากัด 

23,976.30 32.13 100 29เมษายน 2582* ประมาณ 24ป 6 เดือน 

2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น และ/หรือ บริษัทรวมทุน

ของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น** 
50,641.04 67.87 100 31ตุลาคม 2582* 25 ป* 

รวมพื้นที่เชาหลงัคา 74,617.34 100.00  
  

หมายเหตุ * ระยะเวลาการเชา 25 ป นับแตวันเริ่มตนระยะเชาคือวันที่ผูเชาเริ่มดําเนินการจําหนายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date) ใหแกการไฟฟานครหลวง ซึ่งเปนวันที่ 30 

เมษายน 2557  

 ** พื้นที่หลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)ยังไมมีผูเชาแตประการใด เนื่องจากอยูระหวางการรอเปดประมูลโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน

หลังคาเพื่อเชาพื้นที่หลังคาของหนวยงานราชการ หากวันที่กองทรัสตเขาลงทุนยังไมมีผูเชาหลังคาดังกลาวจากกองทรัสต ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาหลังคาใหแก

กองทรัสตแทนเปนเวลา 25 ป นับแตที่กองทรัสตเขาลงทุน เวนแตในชวงเวลา 25 ปนั้น ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะสามารถจัดหาผูเชามาเชาหลังคาดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชาไมนอยกวา

ระยะเวลาที่เหลือของ 25 ป ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขการเชาและอัตราคาเชาที่ไมดอยไปกวาเดิมซึ่งผูที่จะเชาหลังคาคือ บริษัทรวมทุนของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ที่จะประมูลโครงการ

ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาดังนั้น หากไมมีผูเชาหลังคาในชวง 25 ป ดังกลาว วันสิ้นสุดของสัญญาเชาวันที่ 31 ตุลาคม 2582 คือ วันที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น

จะชําระคาเชาให และอายุคงเหลือของสัญญาเชา ณ วันที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 25 ปนั้น คือ ระยะเวลาที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะชําระคาเชาให 
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(5) ชองทางในการจัดหาผูเชาทรพัยสินของกองทรัสต 

การจัดหาลูกคาจําเปนตองอาศัยการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคารวมถึงตองอาศัยช่ือเสียง

และประสบการณการทํางานในอดีตที่ส่ังสมมาเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ซึ่ง

เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีชองทางหลักในการจัดหาผูเชา ไดแก 

 การประมูลงาน – ลูกคาที่สนใจจะติดตอ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น โดยตรงเพื่อใหเขารวม

ประมูลงานแขงกับผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอ่ืน ลูกคาสวนใหญจะเปนบริษัทขามชาติขนาด

ใหญที่ มีแผนการลงทุนคร้ังแรก  หรือตองการขยายหรือปรับปรุงงานดานโลจิสติกสใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยลูกคาจะพิจารณาจากผลงานท่ีผานมาในอดีต และติดตอใหบริษัทฯ 

ย่ืนซองประมูลงาน 

 การอางอิง(Referral) และการขยายพื้นที่เชาของกลุมลูกคาปจจุบัน การสงเสริมการขายที่ไดผล

อยางชัดเจน คือ ผลงานในอดีต เนื่องจากการสรางความเช่ือม่ันใหผูเชา คือ หัวใจสําคัญสําหรับ

การสงเสริมการขาย  

(6) กิจกรรมทางการตลาด 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีการจัดทํากิจกรรมการสงเสริมการตลาด

ที่สําคัญอื่นๆ อยางเชน การติดตอเสนองานกับกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง และการติดตอผาน

ตัวกลางตางๆ เชน นิคมอุตสาหกรรม หนวยงานรัฐบาล สถานทูต สํานักงานการคา และตัวกลางอื่นๆ 

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาส่ือเพื่อสงเสริมการตลาดอื่นๆ ที่มุงเนนการส่ือสารกลุมลูกคาโดยตรง อัน

ไดแก ส่ิงพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาผานทางเว็บไซตของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน แผนปาย

โฆษณาท่ีติดต้ังบริเวณตาง ๆ  รวมถึงการเขารวมงานสัมมนา และการประชุมตางๆ ที่เก่ียวของทั้ง

ภายในและตางประเทศ 
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2.1.5 ผลการดําเนินงานของทรัพยสินกอนที่จะมีการลงทุนโดยกองทรัสต 

ผลการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนในโครงการยอนหลังสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2557ตามที่ไดแสดงไวในตารางดานลางนี้ โดยอางอิงจากงบกําไรขาดทุนของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 

ทรัพยสิน ประเภท อัตราการเชาเฉลี่ย6 

(รอยละ) 

พื้นที่ใหเชา 

(ตารางเมตร) 

รายได 

(ลานบาท) 

กําไรจากการดําเนินงาน 

(ลานบาท) 

2554 2555 2556 งวดเกา
เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 
ก.ย. 
2557 

2554 2555 2556 งวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 

30 ก.ย.  
2557 

2554 2555 2556 งวดเกา
เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 
ก.ย. 
2557 

2554 2555 2556 งวดเกา
เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 
ก.ย. 
2557 

โครงการศูนย
กระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง 
Phase 11 

กรรมสิทธิ์ 100.00 100.00 100.00 100.00 18,155.97 18,155.97 18,155.97 18,155.97 8.17 32.68 32.68 25.86 8.12 32.37 32.36 25.31 

โครงการศูนย
กระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง 
Phase 22 

กรรมสิทธิ์ - - - - - - - - - - - - - - - - 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 

Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 18) 3 

สิทธิการ
เชา 26 ป 
9 เดือน 5 

100.00 100.00 100.00 100.00 8,675.38 72,179.48 72,179.48 72,179.48 3.69 94.52 120.48 90.20 3.13 82.19 107.08 79.33 
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ทรัพยสิน ประเภท อัตราการเชาเฉลี่ย6 

(รอยละ) 

พื้นที่ใหเชา 

(ตารางเมตร) 

รายได 

(ลานบาท) 

กําไรจากการดําเนินงาน 

(ลานบาท) 

2554 2555 2556 งวดเกา
เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 
ก.ย. 
2557 

2554 2555 2556 งวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 

30 ก.ย.  
2557 

2554 2555 2556 งวดเกา
เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 
ก.ย. 
2557 

2554 2555 2556 งวดเกา
เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 
ก.ย. 
2557 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 

Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) 4 

กรรมสิทธิ์ - - 100.00 100.00 - - 59,835.00 59,835.00 - - 59.66 86.09 - - 59.03 84.27 

 รวม     26,831.35 90,335.45 150,170.45 150,170.45 11.86 127.20 212.82 202.15 11.25 114.56 198.47 188.91 

ที่มา: ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 

1 โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 สรางเสร็จภายในป 2554  
2 โครงการศูนยกระจายสินคาWHA ลาดกระบังPhase 2 กอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2557 และมีบริษัท แม็คกรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูเชาพื้นที่บางสวนของอาคารจํานวน 12,597 ตารางเมตร โดย
ระยะเวลาเชาเริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2558 สําหรับพื้นที่สวนที่เหลือจํานวน 4,340 ตารางเมตรอยูระหวางการหาผูเชา 

3 โครงการWHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราดกม. 18) สรางเสร็จภายในป 2554-2555  
4 โครงการWHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราดกม. 23) สรางเสร็จภายในป 2556  
5 นับแตวันที่1 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุตามสัญญาเชาที่ดิน 
6 อัตราการเชาเฉลี่ยคํานวณจากอัตราการเขาใชพื้นที่ที่กอสรางแลวเสร็จ 

จากผลการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน ทรัพยสินมีอัตราผลกําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 94.91 รอยละ 90.07 รอยละ 93.26 และรอยละ 93.45 

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2557 ตามลําดับโดยมีคาใชจายสวนใหญ เชน คาเชาที่ดิน

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) คาพนักงานรักษาความปลอดภัย และคาเบี้ยประกันภัย เปนตน 
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2.1.6 การประกันภัยในทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน 

ปจจุบัน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไดทําประกันภัยทรัพยสินของโครงการไว มีรายละเอียดดังน้ี  

(1) กรมธรรมประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน ออกโดยบริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูรับประกัน 

โดยมีระยะเวลาประกันภัยประมาณ1 ป นับแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2556(สําหรับโครงการศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง Phase 1 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)) และวันท่ี27 กุมภาพันธ 2557(

สําหรับโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2)ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยมีจํานวนเงินเอา

ประกันภัยตามกรมธรรมจํานวน 2,513,854,190.72 บาท (ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยดังกลาวอางอิงจาก

ตนทุนและคาใชจายในการกอสรางไวทั้งหมด) 

ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยรวมถึงส่ิงปลูกสราง ตัวอาคาร (รวมรากฐานของโครงสราง) รวมท้ังสวนปรับปรุง

ตอเติม โครงสราง ภูมิสถาปตยท้ังภายในและภายนอกอาคาร ปอมยามอาคารโรง/ลาน จอดรถ ประตู ร้ัว 

กําแพง ศาลพระภูมิ เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา ทอระบายนํ้าหรืออุโมงคสงนํ้า ทางสัญจร ทาง

เทา ถนน บอนํ้า ทอสง ทรัพยสินท่ีอยูใตดิน เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เสาอากาศ จานดาวเทียม ระบบไฟฟา 

รวมถึงหมอแปลงไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง 

ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ แผนปายโฆษณาท้ังภายใน และภายนอกอาคาร สําหรับ

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 

2  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ท้ังหมด  

(2) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ออกโดยบริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูรับ

ประกัน โดยมีระยะเวลาประกันภัยประมาณ 1 ป นับแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2556(สําหรับโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 18) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23))และวันท่ี27 กุมภาพันธ 

2557(สําหรับโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2)  ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดย

ครอบคลุมความรับผิดจํานวน 50,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละคร้ัง และ 200,000,000 บาท ตลอด

ระยะเวลาเอาประกัน 

ท้ังนี้ ประกันภัยขางตนครอบคลุมทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย ไดแก ส่ิงปลูกสราง ตัวอาคาร (รวมรากฐานของ

โครงสราง) รวมทั้งสวนปรับปรุงตอเติม โครงสราง ภูมิสถาปตยท้ังภายในและภายนอกอาคาร ปอมยาม
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อาคารโรง/ลาน จอดรถ ประตู ร้ัว กําแพง ศาลพระภูมิ เฟอรนิเจอร เคร่ืองตกแตงติดต้ังตรึงตรา ทอระบาย

นํ้าหรืออุโมงคสงน้ํา ทางสัญจร ทางเทา ถนน บอนํ้า ทอสง ทรัพยสินที่อยูใตดิน เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เสา

อากาศ จานดาวเทียม ระบบไฟฟา รวมถึงหมอแปลงไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบประปา ระบบโทรศัพท 

ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ แผนปายโฆษณาท้ังภายใน 

และภายนอกอาคาร ในโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจาย

สินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 ระยะเวลาคุมครอง วงเงินประกันภัยรวม 

กรมธรรมความเสี่ยงภัยทรพัยสิน 31 ธันวาคม 2556* และ 27 กุมภาพันธ 
2557**–31 ธันวาคม 2557 

2,513,854,190.72 บาท 

กรมธรรมประกันภยัความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก 

31 ธันวาคม 2556* และ 27 กุมภาพันธ 
2557**– 31 ธันวาคม 2557 

50,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง / 
200,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอา
ประกัน 

ท่ีมา: ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น  
หมายเหตุ :  *  สําหรับโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง

นา-ตราด กม. 18) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
 ** สําหรับโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

นอกจากนี้ ภายหลังจากกองทรัสตเขาลงทุน กองทรัสตจะจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนตลอด

ระยะเวลาท้ังการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (All Risk Insurance) และประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

(Public Liability Insurance) โดยบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตมีแผนท่ีจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีกรมธรรมประกันภัยซึ่งไดจัดทําไวลวงหนากอนการเขาลงทุนของกองทรัสตยังไมหมดอายุ บริษัทฯ

จะดําเนินการใหกองทรัสตโดยทรัสตีเปนผูรับผลประโยชนภายใตกรมธรรมดังกลาว และเม่ือกรมธรรม

ประกันภัยดังกลาวหมดอายุ บริษัทฯ จะจัดใหมีการเขาทํากรมธรรมประกันภัยฉบับใหมใหครอบคลุม

ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนท้ังหมด โดยมีวงเงินประกันภัยท่ีเพียงพอตอการทดแทนมูลคาของ

ทรัพยสินในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวชํารุดเสียหาย(Full Replacement Cost) และใหกองทรัสตโดยทรัสตี

เปนผูเอาประกัน และผูรับผลประโยชนภายใตกรมธรรมดังกลาว ท้ังน้ีในกรณีท่ีกองทรัสตมีการกูยืม ผูรับ

ผลประโยชนภายใตกรมธรรมอาจเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินผูใหสินเช่ือแกกองทรัสต

ตลอดจนอาจใหธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินผูใหสินเชื่อแกกองทรัสตเปนผูเอาประกันรวม โดย

เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู 
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ท้ังน้ี  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาเบ้ีย

ประกันดวยคาใชจายของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน เองตามสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(2) บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการเขาทําประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability 

Insurance) โดยมีบุคคลภายนอกเปนผูรับผลประโยชนภายใตกรมธรรมดังกลาว เพื่อประกันความรับผิด

ของกองทรัสตในกรณีท่ีบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายจากทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน อันเปนผล

ใหกองทรัสตตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกดังกลาว 

การทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินท่ีกองทรัสตเขาลงทุน มีวงเงินประกันภัยไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสิน 

โดยใชเกณฑการทดแทนมูลคาของทรัพยสินในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวชํารุดเสียหาย (Full Replacement Cost) 

ตามท่ีระบุในรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีจัดทําขึ้นฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่

มีการตออายุกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ ซ่ึงวงเงินการเอาประกันภัยอาจเปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับราคาประเมิน

มูลคาทรัพยสินตามท่ีปรากฏในรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีจัดทําขึ้นฉบับลาสุดโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสิน

โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาวงเงินประกันภัยทรัพยสินท่ีอิงจากราคาประเมินมูลคาทรัพยสินตามที่

ปรากฏในรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินฉบับลาสุดท่ีจัดทําข้ึนโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินน้ันเปนจํานวนที่

เหมาะสมและเพียงพอ  

ท้ังน้ี ภายหลังจากกองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินแลว กองทรัสตจะจัดใหมีประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน (All Risk 

Insurance) ของทรัพยสินหลักท่ีลงทุนคร้ังแรก โดยรวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินอันเน่ืองมาจาก

อุทกภัยแลวซึ่งมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับอาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการดังตอไปน้ี 

ทรัพยสินที่เอาประกัน 

จํานวนเงนิเอา
ประกันภัยข้ันตํ่า 

(บาท) 

ตนทนุกรณีที่มีการเปล่ียนใหมสําหรับส่ิงที่เสียหาย
สําหรับอาคารและสิ่งปลูกสราง 

(Full Replacement Cost)  )บาท(  

บริษทั กรุงเทพประเมิน
ราคา จํากัด 

บริษัท ไนทแฟรงคชาร
เตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด 

อาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการศูนยกระจาย

สินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการ

ศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

535,700,000 537,624,0001 535,700,0001 

อาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
938,900,000 1,184,788,0002  938,900,0001 
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ทรัพยสินที่เอาประกัน 

จํานวนเงนิเอา
ประกันภัยข้ันตํ่า 

(บาท) 

ตนทนุกรณีที่มีการเปล่ียนใหมสําหรับส่ิงที่เสียหาย
สําหรับอาคารและสิ่งปลูกสราง 

(Full Replacement Cost)  )บาท(  

บริษทั กรุงเทพประเมิน
ราคา จํากัด 

บริษัท ไนทแฟรงคชาร
เตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด 

อาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
770,200,000 892,604,0002 770,200,0001 

หมายเหตุ 1 ทําการประเมิน ณ วันท่ี 9 เมษายน2557 
2ทําการประเมิน ณ วันท่ี 8 เมษายน2557 

 

ท้ังน้ี ภายหลังท่ีกองทรัสตเขาลงทุนในโครงการดังกลาวกองทรัสตจะจัดใหมีประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน (All Risk 

Insurance) ของทรัพยสินในโครงการโดยมีทุนประกันจํานวนไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการ

การทดแทนมูลคาของทรัพยสินในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวชํารุดเสียหาย (Full Replacement Cost) ตามท่ีระบุใน

รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุดรวมถึงใหมีความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายตอ

ทรัพยสินอันเนื่องมาจากภัยนํ้าทวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งน้ี ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองแจงใหบริษัท

ประกันภัยรับทราบวาจะมีการติดต้ังแผงรับพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาโครงการ เพื่อใหแนใจวาความคุมครอง

ตามสัญญาประกันภัยไมลดลงหรือส้ินสุดลงจากการติดตั้งดังกลาว และในกรณีที่บริษัทประกันภัยเรียกคาประกันภัย

เพิ่มขึ้น ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะเปนผูรับภาระดังกลาวเอง 

นอกจากน้ี กองทรัสตจะกําหนดใหผูเชาพื้นที่หลังคาทําประกันภัยแผงรับพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาโครงการซึ่ง

เปนทรัพยสินของผูเชาและประกันภัยเพื่อความรับผิดตอบุคคลภายนอกจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตยดวย โดยผู

เชาเปนผูรับผิดชอบการชําระเบ้ียประกันดังกลาว 

2.1.7 คดีความ 

จากการตรวจสอบสารบบคดีดวยระบบคอมพิวเตอรของศาลตาง ๆ ประกอบดวย ศาลจังหวัดสมุทรปราการ (อันเปน

ศาลท่ีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีภูมิลําเนาตั้งอยูในเขตศาล) ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลอาญา ศาล

ลมละลายกลาง ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และศาลแรงงาน

กลาง ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2557 ไมพบวา ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ถูกฟองเปนจําเลยในคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยสินที่

กองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรกหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแตอยางใด 
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2.2 จุดเดนของทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะลงทุนคร้ังแรก 

2.2.1 ความตองการใชพ้ืนที่อาคารคลังสินคาและศนูยกระจายสนิคามีอยางตอเนื่อง 

อาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ท่ีกองทรัสตจะลงทุนในคร้ังนี้ เปนสวนสําคัญตอธุรกิจการผลิตและการจัด

จําหนาย อุตสาหกรรมยานยนต การนําเขาและสงออกทุกประเภทเนื่องจากความตองการใชพื้นท่ีในการเก็บสินคา

เพื่อเปนฐานรองรับการเพิ่มกําลังการผลิตและการขยายธุรกิจในอนาคตรวมถึงเพื่อใชเปนแหลงรองรับการเปนศูนย

กระจายสินคาไปยังภูมิภาคอื่นๆ ท้ังในประเทศ และแถบอาเซียน 

2.2.2 ทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรกตั้งอยูในทําเลที่ตั้งที่ดี  

การมีทําเลท่ีต้ังท่ีอยูในบริเวณท่ีถูกตองเหมาะสม และใกลเสนทางคมนาคมสายหลักน้ัน ถือเปนปจจัยหน่ึงใน

ความสําเร็จของการประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกสอันจะสงผลใหโครงการสามารถรักษาอัตราการเชาอาคาร

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา เพื่อสรางรายไดและผลตอบแทนท่ีดีใหแกกองทรัสตไดอยางม่ันคงและตอเน่ืองใน

อนาคต 

โครงการท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนในคร้ังน้ี ประกอบดวย (1) โครงการศูนยกระจายสินคาWHAลาดกระบังPhase 1 และ

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด

กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) มีทําเลท่ีต้ังที่เปนจุดยุทธศาสตร

ทางโลจิสติกส คือ ถนนบางนา-ตราด และลาดกระบัง ซึ่งใกลกับทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และทาเรือแหลม

ฉบัง จึงมีทําเลที่ต้ังท่ีเหมาะสมในการขนสงท้ังในประเทศและตางประเทศตั้งอยูบนเสนทางหลักของการกระจายและ

ขนสงสินคาไปยังท่ัวภูมิภาคของประเทศ และยังมีระยะทางไมไกลจากกรุงเทพมหานครจึงสงผลใหมีความสะดวกในการ

เดินทางและการขนสงสินคาไปยังศูนยกลางการคมนาคมขนสงตางๆสงผลใหสามารถลดตนทุนการขนสงใหแกผูเชาได

เปนอยางดี 

2.2.3 คุณภาพและลักษณะของทรัพยสินหลักท่ีจะลงทุนคร้ังแรก 

ทรัพยสินหลักท่ีจะลงทุนคร้ังแรก เปนอาคารท่ีสรางขึ้นตามรูปแบบและมาตรฐานตรงกับความตองการของผูเชา

โดยเฉพาะ (Built-to-suit) จํานวน 1 โครงการคือ โครงการศูนยกระจายสินคาWHAลาดกระบัง Phase1และโครงการ

ศูนยกระจายสินคาWHA ลาดกระบัง Phase 2ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล และหากมีการเปลี่ยนผูเชา อาคาร

ดังกลาวสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไดอยางเหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการใชงานใหกับผูเชารายอื่นๆ ไดเปน

อยางดี สวนโครงการท่ีเปน Warehouse Farm จํานวน 2 โครงการภายใตชื่อโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราดกม.18) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) เปนโครงการ 

Warehouse Farm ท่ีประกอบไปดวยโครงการท้ังท่ีเปนแบบ Built-to-Suit และแบบ General Warehouseมาตรฐานสูง
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ลักษณะโครงการประเภท Built-to-Suit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการต้ังแต 7,500ตารางเมตรขึ้นไป ในขณะท่ี

พื้นท่ีเชาของโครงการสรางแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) จะมีขนาดเล็กกวา โดยมีพื้นที่เชาเฉล่ียตออาคารตั้งแต 

3,000 ถึง 5,000 ตารางเมตร อยางไรก็ตาม โครงการสวน General Warehouse ยังคงไวซึ่งรูปแบบและมาตรฐานของ

อาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ท่ีมีคุณภาพสูง โดยโครงการ Warehouse Farm จะชวยรองรับความตองการ

ขยายพื้นท่ีของลูกคาปจจุบัน และเพิ่มฐานลูกคาไปยังกลุมผูเชารายใหมซึ่งในปจจุบันมีความสนใจเชาระยะสั้น แตมี

ศักยภาพในการเพ่ิมพื้นที่เชาและอาจตองการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต  โดยสัญญาเชาสวนใหญในปจจุบัน

สําหรับโครงการแบบ Built-to-Suit ในโครงการ Warehouse Farmจะเปนสัญญาเชาระยะยาว (รวมระยะเวลาการเชา

ตามสิทธิในการตออายุสัญญาเชา)ตั้งแต 5ถึง 10 ปข้ึนไป และมีเงื่อนไขในการปรับข้ึนคาเชาโดยเฉล่ียรอยละ 10 ทุก 3 ป 

ในขณะที่สัญญาเชาสวนใหญของโครงการแบบ General Warehouse จะเปนสัญญาเชาระยะส้ันท่ีมีอายุสัญญาโดย

เฉล่ีย 3 ป แตจะเปดโอกาสใหลูกคามีทางเลือกในการตอสัญญาเชาได 

นอกจากน้ี ในปจจุบันประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่เปนฐานการผลิตทางดานอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย ไมวาจะ

เปนผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑยานยนต รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เน่ืองจากเปนประเทศที่เปนจุดศูนยกลาง

ของธุรกิจการขนสงที่สามารถกระจายการขนสงไปยังประเทศอ่ืนๆ ได ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลใหตนทุนการผลิต การขนสง

และการจัดการของผูประกอบการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและอยูในระดับที่แขงขันได ดังน้ัน อาคารคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคาใหเชาประเภท Built-to-suit และประเภท Warehouse Farm จึงตอบสนองความตองการใชงานใหกับผูเชา

ไดเปนอยางดีและเปนทางเลือกท่ีนาสนใจและเปนท่ีตองการอยางมากสําหรับผูเชาโดยเฉพาะผูเชาที่เปนบริษัท

ตางประเทศ 

2.2.4 จุดเดนและศักยภาพในการสรางรายไดของกองทรัสต 

(1) ศักยภาพผูเชา 

โครงการ ศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 มีผูเชาคือ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (เดิมช่ือบริษัท ไอดีเอส โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด) ซ่ึงเปนผูใหบริการเก่ียวกับศูนย

กระจายสินคา บรรจุภัณฑ รวมถึงใหบริการการจัดสงสินคาท่ัวประเทศ  

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) มีผูเชาที่หลากหลาย ไดแก บริษัท 

ฮิตาชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการคลังสินคา และขนสงทางบกทั้ง

กรุงเทพและตางจังหวัด นําเขา-สงออกทั้งทางเรือเดินทะเลและทางอากาศยาน บริษัท เม็นโล เวิลดไวด 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการนําของออกจากทาเรือตามพิธีศุลกากรรวมถึงการใหบริการโลจิสติ

กสอยางครบวงจรบริษัท เอพีแอล โลจิสติคส เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เคอร่ี โลจิสติคส 
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(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการโลจิสติคสครบ

วงจรทั้งในและตางประเทศ บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน ผูดําเนินธุรกิจดานการ

จัดหา จัดซื้อสวนประกอบ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกสบริษัท เซ็นทรัล รีเทล 

คอรปอเรชั่น จํากัด ซ่ึงเปนผูดูแลธุรกิจคาปลีกของบริษัทในเครือเซ็นทรัล ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคา 

ซุปเปอรมารเก็ต และรานคาอ่ืนๆ และบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ช่ือเดิมคือ บริษัท ดีทแฮลม 

จํากัด) ซ่ึงเปนผูผลิต บรรจุ ตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ และเปนผูใหบริการทางดาน

ระบบขนสงสินคาและการกระจายสินคาแบบครบวงจร และมีผลประกอบการที่ดีมาเปนระยะเวลายาวนาน  

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) มีผูเชา ไดแก บริษัท นิสสัน มอเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนผูผลิตและจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน, บริษัท สตารบัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) 

จํากัด ซ่ึงเปนผูใหบริการธุรกิจกาแฟซ่ึงมีเครือขายทั่วโลก และบริษัท เม็นโล เวิลดไวด (ประเทศไทย) จํากัด 

ซึ่งเปนผูใหบริการนําของออกจากทาเรือตามพิธีศุลกากร     

 นอกจากน้ี พื้นท่ีหลังคาของโครงการWHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) เฉพาะ

อาคาร A, อาคาร CD และ อาคาร EF และโครงการ WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 

23) ท่ีกองทรัสตจะลงทุนคร้ังแรกน้ัน จะเปนพื้นท่ีใหเชาสําหรับดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยพื้นที่หลังคาในโครงการWHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ท่ีจะใหเชาเพื่อดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยน้ันมีผู

เชาเรียบรอยแลว  

สําหรับพื้นท่ีหลังคาของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) แมยังไมมีผู

เชาแตประการใด เนื่องจากอยูระหวางการรอเปดประมูลโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา

ของหนวยงานราชการเพ่ือเชาพื้นท่ีหลังคา  หากวันที่กองทรัสตเขาลงทุนยังไมมีผูเชาหลังคาในโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23)กับกองทรัสต ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลง

จะเปนผูชําระคาเชาหลังคาใหแกกองทรัสตแทนเปนเวลา25 ป นับแตท่ีกองทรัสตเขาลงทุนในโครงการ

WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23)เวนแตในชวงเวลา 25 ปน้ันดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่นจะสามารถจัดหาผูเชามาเชาหลังคาดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีเหลือ

ของ 25 ปท้ังนี้ ภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขการเชาและอัตราคาเชาที่ไมดอยไปกวาเดิม  

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเชื่อม่ันวาทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนในคร้ังแรกน้ี มีศักยภาพในการสรางรายได

อยางม่ันคงและตอเน่ืองในอนาคต 
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(2) ศักยภาพในการรักษาอัตราการเชาพื้นที่ทั้งหมดของกองทรัสต 

สัญญาเชาสวนใหญเปนสัญญาเชาระยะยาว มีอายุคงเหลือของสัญญาเชานับตั้งแตวันท่ีกองทรัสตจะเขา

ลงทุน2ปขึ้นไปและไดทําหรือจะทําการจดทะเบียนการเชาตอสํานักงานท่ีดินประกอบกับลักษณะและทําเล

ท่ีตั้งของทรัพยสินท่ีเชาเหมาะสมเปนอยางย่ิงในการทําธุรกิจของผูเชาอาทิ ผูเชาของโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราดกม. 18) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราดกม. 23) สามารถใชประโยชนจากอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาในโครงการไดอยางเต็มท่ี

เน่ืองจากเปนการกอสรางแบบ Built–to-Suit ใหแกผูเชาแตละรายหรือเปน General Warehouse 

คุณภาพสูงนอกจากน้ีผูเชาซึ่งเปนผูประกอบการดานโลจิสติกสท้ังในและตางประเทศจะไดรับประโยชน

อยางเต็มท่ีจากความเหมาะสมของท่ีตั้งของโครงการซึ่งอยูบนเสนทางหลักของการกระจายและขนสงสินคา

ไปยังท่ัวภูมิภาคของประเทศ ทําใหมีผลชวยลดตนทุนการขนสงโดยตรงในสวนของโครงการศูนยกระจาย

สินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 มีทําเลที่ตั้ง

ของโครงการ ไมหางจากทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สามารถเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร หรือ

เดินทางออกไปยังภาคตะวันออก ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบังไดโดยงาย ชวยอํานวย

ความสะดวกแกผูเชา ดังน้ันทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนน้ันจึงมีศักยภาพท่ีจะสามารถรักษาอัตราการ

เชาไดเต็มพื้นท่ี โดยมีโอกาสคอนขางนอยท่ีผูเชาจะยายออกกอนหมดสัญญาเชา และมีโอกาสสูงท่ีผูเชาจะ

ตออายุสัญญาเชาออกไปอีกเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาหรือในกรณีที่ผูเชารายยอยดังกลาวไมตอ

อายุสัญญาเชาออกไป บริษัทฯเช่ือวาจะมีผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชาเดิม เน่ืองจากความเหมาะสมของ

ท่ีตั้งและคุณภาพของอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ซึ่งเปนท่ีตองการของผูเชาจํานวนมาก  

(3) ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

บริษัทฯ ไดแตงต้ังดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยในทรัพยสินหลักท่ีจะลงทุนคร้ัง

แรกโดยดับบลิวเอชเอคอรปอเรช่ันเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งดําเนินธุรกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยดานธุรกิจคลังสินคาและอาคารโรงงานใหเปนศูนยกระจายสินคาท่ีไดมาตรฐานในระดับ

สากล โดยสรางและออกแบบไดอยางมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพตามความตองการของ

ลูกคาโดยเฉพาะ ท้ังยังมีคณะผูบริหารที่มีประสบการณมากกวา 20 ปซึ่งไดรับความไววางใจจากบริษัทช้ันนํา

ระดับสากลไมวาจะเปนประเทศในแถบยุโรปอเมริกาและเอเชีย รวมถึงบริษัทชั้นนําของประเทศดวย 

 จากการบริหารจัดการที่มีศักยภาพของคณะผูบริหารของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น  และการมีมาตรฐานใน

การสรางและออกแบบในระดับสูงเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ จึงทําใหมีความม่ันใจไดวาดับบลิวเอชเอ

คอรปอเรช่ัน จะสามารถรักษาผูเชาเดิมไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตได
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อยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนในทรัพยสินท่ีดีท่ีสามารถสรางผลตอบแทนใหกับ

กองทรัสตไดในอนาคต 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะไดรับแตงต้ังใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะ

เขาลงทุนคร้ังแรกและภายในกําหนดระยะเวลา 3 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนทรัพยสินหลักท่ีลงทุน

คร้ังแรกดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะลงทุนถือ

หนวยทรัสตของกองทรัสตในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 15 ของจํานวนหนวยทรัสตทั้งหมดของกองทรัสต

(เฉพาะท่ีมีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหนวยทรัสตครั้งแรกเทาน้ัน) ซ่ึงจะชวยสรางความมั่นใจ

ในเร่ืองผลประโยชนรวมกันตอผูถือหนวยทรัสต 

2.2.5  กองทรัสตมีโอกาสในการลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมผานสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) เปนระยะเวลา 7 ปแกกองทรัสต

ในการลงทุนในทรัพยสินในประเทศไทยประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรือ อาคารโรงงาน 

(logistics facilities) ของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน และบริษัทยอยของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน โดยการใหสิทธิที่

จะปฏิเสธกอน (Right of FirstRefusal) แกกองทรัสตตามสัญญาน้ี จะไมใชบังคับในกรณีท่ีทําใหดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน หรือบริษัทยอยของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นไมปฏิบัติตามขอสัญญาหรือขอผูกพันใด ๆ หรือทําใหดับบลิว

เอชเอ คอรปอเรช่ันตกเปนผูผิดนัดซ่ึงตนไดทําไวกับนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงเปนผูเชา หุนสวน หรือผูรวมลงทุนของดับบลิว

เอชเอ คอรปอเรชั่นหรือบริษัทยอยของตน ท้ังน้ี ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาตกลงกระทําการที่จะจัดทําข้ึน

ระหวาง กองทรัสต และ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น (โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุป

สาระสาํคัญของสัญญาตกลงกระทําการ) 

2.2.6 กองทรัสตสามารถกูยืมเงินได 

กองทรัสตอาจกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันไดภายในวงเงินไมเกิน1,370 ลานบาทเพื่อใชสําหรับการลงทุนในทรัพยสิน

ท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก และ/หรือเพื่อใชชําระคืนหน้ีเงินกูยืมของกองทรัสตท่ีใชในการซื้อทรัพยสินหลัก 

(Refinance)และภายในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทเพื่อใชในการสนับสนุนการจายคืนเงินประกันการเชาและการ

บริการ และ/หรือเพื่อใชชําระคืนหน้ีเงินกูยืมของกองทรัสตที่ใชในการจายคืนเงินประกันการเชาและการบริการ 

(Refinance)ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต เนื่องจากจะชวยใหกองทรัสตมีโครงสรางการบริหารเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และตนทุนในการลงทุนต่ําลง เม่ือเทียบกับการเสนอขายหนวยทรัสตเพิ่มเติม สงผลให

ผลตอบแทนตอผูถือหนวยทรัสตดีขึ้น ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทรัสต

ดวย ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบ้ียท่ีกองทรัสตตองชําระในการกูยืมเงินในครั้งนี้ อยูในเกณฑท่ีใกลเคียงกับอัตราการ
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กูยืมเงินของลูกคาชั้นดีที่ธนาคารพาณิชยในประเทศสวนใหญเสนอใหกับลูกคาของตนในอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกัน 

และอยูภายใตเงื่อนไขท่ีใกลเคียงกัน(เชน ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิทธิระหวางเจาหน้ีและผูถือหุน/ผูถือหนวยทรัสต และ

ปจจัยความเส่ียงอื่น ๆ) ซ่ึงตํ่ากวาตนทุนเงินในสวนทุนของกองทรัสตอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี วงเงินท่ีกองทรัสต

ไดรับยังมีระยะเวลาปลอดเงินตนยาวถึง 5ปแรก เวนแตกรณีที่เขาเงื่อนไขชําระหน้ีเงินกูคืนกอนกําหนด และมีวงเงินกู

รองรับรวมกันเปนระยะเวลายาวถึง 12 ป รายละเอียดปรากฏตามสวนท่ี 2 ขอ 2.6  การกูยืมเงิน 

2.2.7 กองทรัสต ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

เงินไดของกองทรัสตไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ

ในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 533) พ.ศ. 2555 
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2.3 สรุปสาระสําคัญของรายงานการประเมินและมูลคาสูงสุดที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 

2.3.1 ราคาประเมินและมูลคาสูงสุดที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 

ราคาประเมินน้ีจัดทําข้ึนโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระ เปนราคาประเมินบนทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน

คร้ังแรก โดยประเมินมูลคาดวยวิธีรายได (Income Approach) เปนเกณฑในการสรุปมูลคาทรัพยสิน  

ราคาประเมิน ณ วันท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุน และมูลคาสูงสุดท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนในทรัพยสินโดยรวมของ

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

โครงการ WHA Mega Logistics Center(ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 23) สามารถสรุปไดตามตาราง ดังตอไปน้ี 

ทรัพยสินประเภท
ที่ดินส่ิงปลูกสราง
และงานระบบใน

โครงการ 

รูปแบบการ
ลงทุน/ประเภท 

มูลคาสูงสุดที่
กองทรัสตจะ
เขาลงทุน1 

(ลานบาท) 

ราคาประเมินตามโครงสราง
กองทรัสตดวยวิธรีายได 

 (ลานบาท) 

ราคาประเมินตามวิธีคดิตนทุน
ทดแทน (Full Replacement Cost) 

(ลานบาท) 

บริษัท 
กรุงเทพ 

ประเมินราคา 
จํากัด2 

บริษัท 
ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด3 

บริษทั 
กรุงเทพ 

ประเมินราคา 
จํากัด2 

บริษัท 
ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด3 

โครงการศูนย
กระจายสินคา WHA 
ลาดกระบัง Phase 1 
และโครงการ ศูนย
กระจายสินคา WHA 
ลาดกระบัง Phase 2 

กรรมสิทธิใ์นท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูก
สราง 1 หลงั 

(ตึก 1 ชั้นเชื่อม
กับตึก 2 ชั้น) 

1,108 1,051 1,023 713 798 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 

Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 18) 

สิทธิการเชาที่ดิน  
(ระยะเวลาเชา
สิ้นสุดวันท่ี 3 
สิงหาคม 2584) 
และกรรมสิทธิใ์น
สิ่งปลูกสราง 7 

หลัง 

1,410 1,319 1,382 1,244 1,090 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 

Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) 

กรรมสิทธิใ์นท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูก
สราง 3 หลงั 

1,963 1,850 1,875 1,335 1,258 

รวม 4,481 4,220 4,280 3,292 3,146 

ที่มา :  บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด และบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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หมายเหตุ:1 ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
2 ราคาประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 สําหรับโครงการศูนยกระจาย

สินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 ณ วันท่ี 8 เมษายน 2557 สําหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ณ วันที่ 8 เมษายน 2557 สําหรับโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)  

3 ราคาประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยของ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 สําหรับทั้ง 3 
โครงการ  

ท้ังน้ี จํานวนเงินท่ีกองทรัสตจะใชในการลงทุนในทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก จะมาจากจํานวนเงินท่ีได

จากการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต  การกูยืมเงิน (โดยมีรายละเอียดตามสวนท่ี 2 ขอ 2.6 การกูยืม

เงิน) และเงินประกันการเชาและการบริการ หักดวยประมาณการคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย

หนวยทรัสต และคาใชจายและคาธรรมเนียมในการลงทุนในทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก 

ผูเสนอขายหนวยทรัสตและผูจัดการการจัดจําหนายจะกําหนดราคาของหนวยทรัสตท่ีจะออกและเสนอขายเปนราคา

เดียว ซึ่งจะสะทอนมูลคาของอสังหาริมทรัพย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชนมูลคาอสังหาริมทรัพยท่ีไดจากการ

ประเมินคา สภาวะตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผูลงทุน และจะทําการออกเสนอขายและจัดสรร

หนวยทรัสตท่ีเสนอขายดังกลาว ใหกับเจาของอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา และ/หรือ ผูจองซ้ือพิเศษ และ/หรือ ผูลงทุน

ท่ัวไป ท้ังท่ีเปนผูลงทุนรายยอย และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขาย

หนวยทรัสต 

2.3.2 วิธีที่ใชในการประเมิน 

ในการประเมินมูลคาโดยบริษัทกรุงเทพประเมินราคา จํากัด และบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดได

พิจารณาเลือกใชวิธีรายได (Income Approach) เปนเกณฑในการจัดทํารายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินน้ี 

2.3.3 สรุปสมมติฐานสําคัญ 

สมมติฐานหลักท่ีผูประเมินมูลคาทรัพยสินใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุน สามารถสรุปได

ดังน้ี  
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(1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 2 

สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร  

(ประเทศไทย) จํากัด 

วิธีการประเมินมูลคา 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาและ
คาบริการจะอางองิจากสญัญาเชาและสัญญา
บริการโดยภายหลงัจากสัญญาสิ้นสุดจะใช
อัตราคาเชาในตลาดในการคํานวณ  

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาและ
คาบริการจะอางองิจากสญัญาเชาและสัญญา
บริการโดยภายหลงัจากสัญญาสิ้นสุดจะใชอัตรา
คาเชาในตลาดในการคาํนวณ 

ระยะเวลาการประเมินคา กรรมสิทธิ ์(Freehold) กรรมสิทธิ ์(Freehold) 

อัตราการเชาเฉลี่ย 

(Occupancy Rate) 

ตามสัญญาเชาปจจุบัน: รอยละ 100 

เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา : รอยละ 95 

ตามสัญญาเชาปจจุบัน: รอยละ 100 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา : รอยละ 97 

รวมพื้นที่เชาอาคาร(ตารางเมตร) 35,092.97 35,092.97 

อัตราคาเชาตลาด ณ วันที่
กองทรัสตเขาลงทนุ (บาท) ซ่ึงจะ
นํามาใชในการคํานวณภายหลงั
สัญญาเชาปจจุบันส้ินสุดลง 

165.00 180.25 

อัตราการเติบโตของอัตราคาเชา 
ในตลาด 

เพิ่มข้ึนรอยละ 10ทุก ๆ 3 ป 

ปท่ี 1-5 : รอยละ 3 

ปท่ี 6-7 : รอยละ 0 

ปท่ี 8 : รอยละ 7 

ปท่ี 9 : รอยละ 5 

ปท่ี 10-14 : รอยละ 3 

คาเชาท่ีดินการรถไฟแหงประเทศ
ไทย เพ่ือปกเสาพาดสายไฟฟา 

อางอิงตามสัญญาเชาลาสุด โดยกําหนดการ
ปรับคาเชาเพิม่ข้ึนรอยละ 10ทุก ๆ 3 ป ท้ังน้ี ไม
เกินรอยละ 0.003 ของรายไดคาเชาและ
คาบริการ 

อางองิตามสญัญาเชาลาสุด โดยกําหนดการปรับ
คาเชาเพ่ิมข้ึนรอยละ 10ทุก ๆ 3 ป ทัง้นี้ ไมเกิน
รอยละ 0.003 ของรายไดคาเชาและคาบริการ 

คาใชจายในการซอมแซม และ
บํารงุรักษาทรัพยสนิ 

รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร 

คากันสํารองสําหรบัการปรับปรงุ
ทรัพยสนิ 

รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร 

คาธรรมเนียมผูบรหิาร
อสังหาริมทรพัย 

ตามท่ีระบุไวเปนจาํนวนที่แนนอนตลอดอายุ
สัญญาแตงต้ังผูบรหิารอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี ไม

ตามที่ระบุไวเปนจาํนวนที่แนนอนตลอดอายุ
สัญญาแตงต้ังผูบรหิารอสังหาริมทรัพย ท้ังน้ี ไม
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สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร  

(ประเทศไทย) จํากัด 

เกินรอยละ 3 ของรายไดคาเชาและคาบริการ เกินรอยละ 3 ของรายไดคาเชาและคาบริการ 

อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 9.5 รอยละ 9 

อัตราการแปลงรายไดเปนมูลคา 
(Capitalization Rate) รอยละ 6 รอยละ 7.5 

 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) สวนพื้นที่คลังสินคา 

สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

วิธีการประเมินมูลคา 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาและ
คาบริการจะอางองิจากสญัญาเชาและสัญญา
บริการโดยภายหลงัจากสัญญาสิ้นสุดจะใช
อัตราคาเชาในตลาดในการคํานวณ 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาและ
คาบริการจะอางองิจากสญัญาเชาและสัญญา
บริการโดยภายหลงัจากสัญญาสิ้นสุดจะใชอัตรา
คาเชาในตลาดในการคาํนวณ 

ระยะเวลาการประเมินคา 
26 ป 276 วัน (อายุคงเหลือของสัญญาเชาที่ดิน
นับจากวันที่คาดวาจะเขาลงทนุ) 

26 ป 276 วัน (อายุคงเหลือของสัญญาเชาที่ดิน
นับจากวันท่ีคาดวาจะเขาลงทนุ) 

อัตราการเชาเฉลี่ย 

(Occupancy Rate) 

ตามสัญญาเชาปจจุบัน: รอยละ 100 

เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา : รอยละ 95 

ตามสัญญาเชาปจจุบัน : รอยละ 100 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ถึงปที ่25 : รอยละ 97 

ปท่ี 26 : รอยละ 80 

ปท่ี 27 : รอยละ 70 

ปท่ี 28 : รอยละ 50 

รวมพื้นที่เชาอาคาร (ตารางเมตร) 72,179.48 72,179.48 

อัตราคาเชาตลาด ณ วันที่
กองทรัสตเขาลงทนุ (บาท) ซ่ึงจะ
นํามาใชในการคํานวณภายหลงั
สัญญาเชาปจจุบันส้ินสุดลง 

170.00 175.10 

อัตราการเติบโตของอัตราคาเชาใน
ตลาด 

เพิ่มข้ึนรอยละ 10ทุก ๆ 3 ป 

ปท่ี 1-5 : รอยละ 3 

ปท่ี 6-7 : รอยละ 0 

ปท่ี 8 : รอยละ 7 

ปท่ี 9 : รอยละ 5 

ปท่ี 10-15 : รอยละ 3 
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สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ปท่ี 16-17 : รอยละ 0 

ปท่ี 18 : รอยละ 7 

ปท่ี 19 : รอยละ 5 

ปท่ี 20-25 : รอยละ 3 

ปท่ี 26-28 : รอยละ 0 

คาเชาท่ีดิน 
ตามท่ีระบุไวเปนจาํนวนที่แนนอนตลอดอายุ
สัญญาเชาที่ดิน ทัง้นี้ ไมเกินรอยละ 10 ของ
รายไดคาเชาและคาบริการสวนพ้ืนท่ีคลังสินคา 

ตามที่ระบุไวเปนจาํนวนที่แนนอนตลอดอายุ
สัญญาเชาที่ดิน ทัง้นี้ ไมเกินรอยละ 10 ของ
รายไดคาเชาและคาบริการสวนพื้นท่ีคลังสินคา 

คาใชจายในการซอมแซม และ
บํารงุรักษาทรัพยสนิ 

รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร 

คากันสํารองสําหรบัการปรับปรงุ
ทรัพยสนิ 

รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร 

คาธรรมเนียมผูบรหิาร
อสังหาริมทรพัย 

ตามท่ีระบุไวเปนจาํนวนที่แนนอนตลอดอายุ
สัญญาแตงต้ังผูบรหิารอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี ไม
เกินรอยละ 3 ของรายไดคาเชาและคาบริการ
สวนพ้ืนที่คลังสินคา 

ตามที่ระบุไวเปนจาํนวนที่แนนอนตลอดอายุ
สัญญาแตงต้ังผูบรหิารอสังหาริมทรัพย ท้ังน้ี ไม
เกินรอยละ 3 ของรายไดคาเชาและคาบริการ
สวนพ้ืนท่ีคลงัสินคา 

อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 11 รอยละ 10.5 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) สวนพื้นที่เชาหลังคา 

สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

วิธีการประเมินมูลคา 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตโดยใน
การประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาจะ
อางอิงจากสัญญาเชา 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตโดยใน
การประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาจะ
อางองิจากสัญญาเชา 

ระยะเวลาการประเมินคา สัญญาเชา 25 ป สัญญาเชา 25 ป 

อัตราการเชาเฉลี่ย 

(Occupancy Rate) 
รอยละ 100ตลอดระยะเวลาเชา รอยละ 100ตลอดระยะเวลาเชา 

รวมพื้นที่เชาหลงัคา (ตารางเมตร) 23,976.30 23,976.30 

อัตราคาเชา (ตอตารางเมตรตอ
เดือน) 

3 บาท 3 บาท 
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สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

อัตราการเติบโตของอัตราคาเชา เพิ่มข้ึนรอยละ 10ทุก ๆ 5 ป เพ่ิมข้ึนรอยละ 10ทกุ ๆ 5 ป 

อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 11 รอยละ 10.5 

 

(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)สวนพ้ืนที่คลังสินคา 

สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร(ประเทศไทย) 
จํากัด 

วิธีการประเมินมูลคา 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาและ
คาบริการจะอางองิจากสญัญาเชาและสัญญา
บริการโดยภายหลงัจากสัญญาสิ้นสุดจะใช
อัตราคาเชาในตลาดในการคํานวณ 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาและ
คาบริการจะอางองิจากสญัญาเชาและสัญญา
บริการโดยภายหลงัจากสัญญาสิ้นสุดจะใชอัตรา
คาเชาในตลาดในการคาํนวณ 

ระยะเวลาการประเมินคา กรรมสิทธิ ์(Freehold) กรรมสิทธิ ์(Freehold) 

อัตราการเชาเฉลี่ย 

(Occupancy Rate) 

ตามสัญญาเชาปจจุบัน: รอยละ 100 

เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา : รอยละ 95 

ตามสัญญาเชาปจจุบัน: รอยละ 100 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา : รอยละ 97 

รวมพื้นที่เชาอาคาร(ตารางเมตร) 59,835.00 59,835.00 

อัตราคาเชาตลาด ณ วันที่
กองทรัสตเขาลงทนุ (บาท) ซ่ึงจะ
นํามาใชในการคํานวณภายหลงั
สัญญาเชาปจจุบันส้ินสุดลง  

170.00 
อาคารคลังสินคา : 185.40 - 195.70  

อาคารคลังสินคาทีมี่พื้นที่หองเย็น : 247.20 

อัตราการเติบโตของอัตราคาเชาใน
ตลาด 

เพิ่มข้ึนรอยละ 10ทุก ๆ 3 ป 

ปท่ี 1-5 : รอยละ 3 

ปท่ี 6-7 : รอยละ 0 

ปท่ี 8 : รอยละ 7 

ปท่ี 9 : รอยละ 5 

ปท่ี 10-14 : รอยละ 3 

คาใชจายในการซอมแซม และ
บํารงุรักษาทรัพยสนิ 

รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร 

คากันสํารองสําหรบัการปรับปรงุ
ทรัพยสนิ 

รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร รอยละ 1ของรายไดคาเชาและคาบรกิาร 
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สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร(ประเทศไทย) 
จํากัด 

คาธรรมเนียมผูบรหิาร
อสังหาริมทรพัย 

ตามท่ีระบุไวเปนจาํนวนที่แนนอนตลอดอายุ
สัญญาแตงต้ังผูบรหิารอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี ไม
เกินรอยละ 3 ของรายไดคาเชาและคาบริการ
สวนพ้ืนที่คลังสินคา 

ตามที่ระบุไวเปนจาํนวนที่แนนอนตลอดอายุ
สัญญาแตงต้ังผูบรหิารอสังหาริมทรัพย ท้ังน้ี ไม
เกินรอยละ 3 ของรายไดคาเชาและคาบริการ
สวนพ้ืนท่ีคลงัสินคา 

อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 9.5 รอยละ 9 

อัตราการแปลงรายไดเปนมูลคา 
(Capitalization Rate) รอยละ 6 รอยละ 7.5 

 
(5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) สวนพื้นที่เชาหลังคา 

สมมติฐาน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จํากดั บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

วิธีการประเมินมูลคา 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตโดยใน
การประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาจะ
อางอิงจากสัญญาเชา 

วิธรีายได โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสนิ
ในอนาคตตามโครงสรางของกองทรัสตโดยใน
การประมาณการกระแสเงินสดรับจากคาเชาจะ
อางองิจากสัญญาเชา 

ระยะเวลาการประเมินคา สัญญาเชา 25 ป สัญญาเชา 25 ป 

อัตราการเชาเฉลี่ย 

(Occupancy Rate) 
รอยละ100ตลอดระยะเวลาเชา รอยละ 100ตลอดระยะเวลาเชา 

รวมพื้นที่เชาหลงัคา (ตารางเมตร) 50,641.04 50,641.04 

อัตราคาเชา (ตอตารางเมตรตอ
เดือน) 

3 บาท 3 บาท 

อัตราการเติบโตของอัตราคาเชา เพิ่มข้ึนรอยละ 10ทุก ๆ 5 ป เพ่ิมข้ึนรอยละ 10ทกุ ๆ 5 ป 

อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 11 รอยละ 10.5 

  

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูจัดการกองทรัสตไดตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ใชใน
การประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุน  ไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวาสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมิน
ดังกลาวไมสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับผลประกอบการเฉล่ียในอดีตของทรัพยสินตลอดจนแนวโนมของตลาด
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย  อยางไรก็ตาม ผลประกอบการท่ีจะเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากสมมติฐานดังกลาวได 
หรือเหตุการณตางๆ อาจจะไมเปนไปตามท่ีคาดการณไวท้ังน้ี คําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับสมมติฐานหลักท่ีสําคัญท่ีใช
ในการประเมินมีดังน้ี 
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สมมติฐาน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา 
จํากัด 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

อัตราคาเชาตลาด ณ วันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน 
(บาท) ซึง่จะนาํมาใชในการคํานวณภายหลังสัญญา
เชาปจจุบันส้ินสุดลง 1 

165.00 180.25 

อัตราคิดลด (Discount Rate)2 รอยละ 9.5 รอยละ 9 

อัตราการแปลงรายไดเปนมูลคา (Capitalization 
Rate)3 

รอยละ 6 รอยละ 7.5 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) สวนพ้ืนที่คลังสินคา 

อัตราคิดลด (Discount Rate)2 รอยละ 11 รอยละ 10.5 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) สวนพ้ืนที่เชาหลังคา 

อัตราคิดลด (Discount Rate)2 รอยละ 11 รอยละ 10.5 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) สวนพ้ืนที่คลังสินคา 

อัตราคาเชาตลาด  ณ  วันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน 
(บาท) ซึ่งจะนํามาใชในการคํานวณภายหลังสัญญา
เชาปจจุบันสิ้นสุดลง 4 

170.00 
อาคารคลังสินคา : 185.40 - 195.70  

อาคารคลังสินคาทีมี่พื้นที่หองเย็น : 247.20 

อัตราคิดลด (Discount Rate)2 รอยละ 9.5 รอยละ 9 

อัตราการแปลงรายไดเปนมูลคา (Capitalization 
Rate)3 

รอยละ 6 รอยละ 7.5 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) สวนพ้ืนที่เชาหลังคา 

อัตราคิดลด (Discount Rate)2 รอยละ 11 รอยละ 10.5 

คําอธิบายเพิ่มเติม: 

(1) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด กําหนดสมมติฐานอัตราคาเชาตลาดท่ี 165 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน จากการสํารวจ

ตรวจสอบราคาตลาดของคาเชาพื้นที่คลังสินคาในบริเวณใกลเคียงกับทรัพยสิน แลวนํามาเปรียบเทียบกับทรัพยสินของกองทรัสต 

ซึ่งรวมถึงการรับน้ําหนักของพ้ืนท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค รวมถึงการบริการดูแลบํารุงรักษา ซึ่งอัตราคาเชาตลาด

ดังกลาวสอดคลองกับอัตราคาเชาของผูเชาปจจุบันในโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2 ซึ่ง

อยูในชวงประมาณ 150 – 175 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน 

 ในขณะท่ี บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดสมมติฐานอัตราคาเชาตลาดที่ 180.25 บาท ตอตารางเมตร

ตอเดือน จากการสํารวจขอมูลตลาดซึ่งอยูในชวงประมาณ 160 - 220 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน โดยไดนําขอมูลตลาด

เปรียบเทียบมาจัดทํารายละเอียดวิเคราะหเพ่ือเพ่ิม และ/หรือ ลดคาเชาตลาดที่จะใชในการประเมินแตละอาคาร โดยมีปจจัยที่
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นํามาพิจารณา อันไดแก ทําเลท่ีต้ัง ทางเขาออก และสภาพแวดลอม รูปแบบอาคารและพื้นที่ใชสอย สภาพอาคาร และการดูแล

รักษา พ้ืนท่ีรับน้ําหนัก และสภาพโครงการ/สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือปรับราคาตลาดดังกลาวใหเหมาะสมกับอาคารที่จะประเมิน 

(2) การกําหนดสมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate) ของผูประเมินมูลคาทรัพยสินทั้งสองรายข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ

ดังตอไปนี้ 

 - ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไมมีความเสี่ยงจากผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาล 

 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในตัวทรัพยสิน ซึ่งประกอบกิจการประเภทคลังสินและโรงงาน 

 - ความเสี่ยงจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และจากสภาวะเศรษฐกิจ 

(3) การกําหนดสมมติฐานอัตราการแปลงรายไดเปนมูลคา (Capitalization Rate) ของผูประเมินมูลคาทรัพยสินทั้งสองรายข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลายประการดังตอไปนี้ 

- การคาดหวังผลตอบแทนของนักลงทุน 

- การจายประโยชนตอบแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพยประเภทตาง ๆ 

- การวิเคราะหการเปล่ียนมือของทรัพยสินระหวางกัน 

- การสอบถามนักลงทุนและเจาของโครงการ 

(4) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด กําหนดสมมติฐานอัตราคาเชาตลาดท่ี 170 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน จากการสํารวจ

ตรวจสอบราคาตลาดของคาเชาพื้นที่คลังสินคาในบริเวณใกลเคียงกับทรัพยสิน แลวนํามาเปรียบเทียบกับทรัพยสินของกองทรัสต 

ซึ่งรวมถึงการรับน้ําหนักของพ้ืนที่ สิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค รวมถึงการบริการดูแลบํารุงรักษา โดยคาเชาตลาดอยูที่ 

150-185 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน  ซึ่งหากสัญญาเชาปจจุบันสิ้นสุดลง บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด ต้ังสมมติฐานไว

วากองทรัสตจะสามารถปลอยพื้นที่เชาในทองตลาดโดยทั่วไปไดในราคาตลาด 

 ในขณะท่ี บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดสมมติฐานอัตราคาเชาตลาดเปน 2 สวน คือ สวนอาคาร

คลังสินคาที่ไมมีพ้ืนท่ีหองเย็น ในอัตรา 185.40 - 195.70 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน และสวนอาคารคลังสินคาท่ีมีพ้ืนที่หองเย็น

ในอัตรา 247.20 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน จากการสํารวจขอมูลตลาดซึ่งอยูในชวงประมาณ 160 - 220 บาท ตอตารางเมตร

ตอเดือน สําหรับคลังสินคาที่ไมมีพ้ืนท่ีหองเย็น และในชวงประมาณ 400 - 980 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน สําหรับคาเชาพ้ืนที่

หองเย็นรายยอย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบของคลังสินคาท่ีมีพ้ืนที่หองเย็นบางสวนในขนาดใกลเคียงกับทรัพยสินของกองทรัสต 

คาเชาตลาดโดยเฉลี่ยจะอยูท่ี 240  บาท ตอตารางเมตรตอเดือน โดยบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดนํา

ขอมูลตลาดเปรียบเทียบมาจัดทํารายละเอียดวิเคราะหเพ่ือเพ่ิม และ/หรือ ลดคาเชาตลาดที่จะใชในการประเมินแตละอาคาร โดยมี

ปจจัยที่นํามาพิจารณา อันไดแก ทําเลท่ีต้ัง ทางเขาออก และสภาพแวดลอม รูปแบบอาคารและพื้นที่ใชสอย สภาพอาคาร และ

การดูแลรักษา พ้ืนท่ีรับน้ําหนัก และสภาพโครงการ/สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อปรับราคาตลาดดังกลาวใหเหมาะสมกับอาคารที่

จะประเมิน 
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2.4 สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

2.4.1  สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่ทําใหไดมาซึ่งทรัพยสินหลักที่จะลงทุนคร้ังแรก 

(1) สัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสิน 

หัวขอ รายละเอียด 

ผูจะขาย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ( “ผูจะขาย” หรือ “ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น”) 

ผูจะซื้อ ทรัสตีกระทําในนามของกองทรัสต (“ผูจะซื้อ” หรือ “กองทรัสต”) 

ทรัพยที่ซื้อขาย กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 38139, 18265, 8504, 5533 และ 5534 และอาคาร 

รวมถึงสิ่งปลูกสรางและทรัพยสินอ่ืนๆ อันเปนสวนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งาน

ระบบในอาคารและทรัพยสินอ่ืนท่ีเก่ียวของ เก่ียวเน่ืองและจําเปนตอการใชประโยชนของที่ดินและ

อาคารในโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง Phase 2,โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) และ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ยกเวนท่ีดินของโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

ราคาทรัพยสิน

ที่จะซื้อ 
คาตอบแทนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสรางและกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอ่ืนๆอันเปนสวน

ควบของอาคารมีมูลคาประมาณไมเกิน 3,889.50 ลานบาทและ 

คาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์เคร่ืองมืออุปกรณงานระบบในอาคารและทรัพยสินอื่นท่ีเก่ียวของมีมูลคา

ประมาณไมเกิน 479.50 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  

โดยกองทรัสตจะชําระราคาซ้ือขายดังกลาวภายในวันโอนกรรมสิทธิ์ 

การโอน

กรรมสิทธิ์สง

มอบทรัพยสิน 

- คูสัญญาตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงาน

ท่ีดินท่ีเก่ียวของภายใน60 (หกสิบ)วันนับตั้งแตวันท่ีจัดต้ังกองทรัสตแลวเสร็จตามกฎหมาย 

- ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผูจะขายตกลงสงมอบเอกสารสิทธิ์ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีจะซื้อจะขาย

รวมถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจดทะเบียนซื้อขายทรัพยสินใหแกกองทรัสตโดย

คูสัญญาตกลงใหถือวาการสงมอบการครอบครองในทรัพยสินท่ีจะซื้อจะขายมีผลสมบูรณในวันจด
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หัวขอ รายละเอียด 

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (“วันโอนกรรมสิทธิ์”) 

- ณวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกกองทรัสตดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงวานอกเหนือจาก

กรณีสิทธิการเชาตามสัญญาเชาแลวทรัพยสินไมอยูภายใตภาระผูกพันและ/หรือไมตกอยูในบังคับ

แหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใดๆรวมท้ังจะตองมีทางเขาออกสูทางสาธารณะในสภาพที่ดีและ

เหมาะสมกับการใชงานของโครงการตางๆโดยกองทรัสตจะตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิ

ภาระจํายอมและ/หรือสิทธิในภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิในการใชทางเขาออก

โครงการตางๆท่ีเก่ียวของ 

เงื่อนไขในการ

รับโอน

ทรัพยสิน 

- ดับบลิวเอชเอคอรปอเรชั่น ตกลงรับผิดชอบภาระหน้ีสินและความรับผิดตางๆท่ีเก่ียวกับหรือ

เกี่ยวเนื่องกับทรัพยที่ซ้ือขายท่ีเกิดกอนวันโอนกรรมสิทธ์ิซึ่งรวมถึงคาภาษีโรงเรือนและที่ดินและ/

หรือภาษีบํารุงทองท่ีของทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลากอนวันโอนกรรมสิทธิ์ 

- ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันตกลงโอนสิทธิและหนาท่ีภายใตสัญญาเชาและสัญญาบริการกับผูเชาท่ี

มีอยูณวันโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ีซ้ือขายใหแกกองทรัสต 

- ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะโอนเงินประกันการเชาจํานวนประมาณ 32 

(สามสิบสอง) ลานบาทที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไดรับจากผูเชาภายใตสัญญาเชาและสัญญา

บริการกับผูเชาใหแกกองทรัสต (กลาวคือเงินประกันการเชาท่ีเปนเงินสดภายใตสัญญาเชาและ

สัญญาบริการ มีจํานวนประมาณท้ังสิ้น 157(หน่ึงรอยหาสิบเจ็ด) ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี24 

กรกฎาคม 2557)และกองทรัสตนําเงินประกันดังกลาวสวนหน่ึงประมาณ 125 (หน่ึงรอยย่ีสิบหา) 

ลานบาท ไปชําระราคาทรัพยสินหลักท่ีกองทรัสตจะลงทุนคร้ังแรก โดยใชวิธีใหดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น หักเงินดังกลาวไปชําระราคา และโอนเงินจํานวนที่เหลือประมาณ 32 (สามสิบสอง) ลาน

บาท ใหแกกองทรัสต  

- กองทรัสตตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่ซ้ือขายในวัน

โอนกรรมสิทธ์ิและดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงรับผิดชอบในคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมถึงอากรแสตมปท่ีเก่ียวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยท่ีซื้อขาย 

- ในกรณีท่ีกองทรัสตเห็นวาสภาพของทรัพยสินของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน อยูในสภาพท่ีเสียหาย 

หรือชํารุดบกพรองอยางมีนัยสําคัญจนถึงขนาดที่ถากองทรัสตไดรูลวงหนาแลว กองทรัสตจะไมเขา

ทําสัญญา กองทรัสตมีสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินจนกวาดับบลิวเอชเอ คอร
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หัวขอ รายละเอียด 

ปอเรชั่น จะแกไขความเสียหาย หรือความชํารุดบกพรองดังกลาวภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) 

วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกองทรัสต 

- ในกรณีท่ีผูจะขายมีการจัดทําประกันภัยเก่ียวกับทรัพยสินท่ีจะซื้อขายไวกอนหนาท่ีคูสัญญาจะเขา

ทําสัญญาฉบับนี้และกรมธรรมประกันภัยดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับภายหลังจากวันจดทะเบียน

รับโอนสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อขายแลวผูจะขายตกลงจะดําเนินการใหผูจะซ้ือและผูใหกูของผูจะซื้อ 

(ถามี) เปนผูเอาประกันภัยรวมและผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว(เวนแตกรณี

ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)โดยมีผลนับต้ังแตวันท่ีจะ

ทะเบียนรับโอนสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีจะซ้ือขายเปนตนไปโดยผูจะซื้อตกลงเปนผูรับผิดชอบคาเบ้ีย

ประกันภัยตามสัดสวนของระยะเวลาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยท่ียังเหลืออยู โดยหาก

ผูจะขายไดชําระเบ้ียประกันภัยในสวนดังกลาวไปแลว ผูจะซื้อตกลงจะชําระคืนคาเบ้ียประกันภัย

ใหแกผูจะขายภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน

ท่ีจะซื้อขาย 

- ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงเปนผูรับผิดชอบภาษีโรงเรือน และภาษีอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการใช

ทรัพยที่โอนท่ีเกิดขึ้นกอนวันจดทะเบียน รวมถึงคาเชา และ/หรือคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยท่ี

โอน ซ่ึงดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีหนาท่ีชําระตามท่ีกําหนดในสัญญาเชาและเกิดข้ึนกอนวันจด

ทะเบียนดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงชําระเงินคืนใหแกกองทรัสตภายใน 30 (สามสิบ)วันนับ

แตวันที่กองทรัสตชําระภาษีโรงเรือนท่ีเก่ียวกับการใชทรัพยท่ีโอน รวมถึงคาใชจายตางๆ ดังกลาว

ขางตนแทน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น และแจงใหดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 

ในการเขา

ลงทุน 

- ภายในวันท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุน ผูรับจํานองจะตองใหความยินยอมและดําเนินการจดทะเบียนไถ

ถอนจํานองท่ีดินและส่ิงปลูกสราง เพื่อใหทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะเขาลงทุนปลอดจากภาระ

จํานอง 
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(2) สัญญาโอนสิทธิการเชาทีด่ินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

ในการลงทุนโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) กองทรัสตรับโอนสิทธิ

การเชาที่ดินจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน มีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

หัวขอ รายละเอียด 

คูสัญญา บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“ผูโอน” หรือ“ดับบลิวเอช คอรปอเรชั่น”) 

และทรัสตีกระทําในนามของกองทรัสต (“ผูรับโอน” หรือ “กองทรัสต”) 

ทรัพยสินที่โอน สิทธิการเชาท่ีดินบางสวนของท่ีดินโฉนดเลขที่ 666 และ 38919 ต้ังอยูท่ีตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ รวมเน้ือท่ี 74 ไร 2 งาน 67 ตารางวา (รวมเรียกวา“ทรัพยที่โอน”) 

คาตอบแทน

การโอนสิทธิ

การเชา 

เปนไปตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายของสัญญาโอนสิทธิการเชา ซึ่งมีมูลคาประมาณไมเกิน 112

ลานบาท(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ระยะเวลาการ

เชาที่ดิน 
สัญญาเชาท่ีดิน ฉบับลงวันท่ี 11 มีนาคม 2554  เชาท่ีดินโฉนดเลขที่ 666 และ 38919 มีระยะเวลาการ

เชาทั้งส้ิน 30ป ตั้งแตวันท่ี 4 สิงหาคม 2554ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2584มีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ26 

ป 9 เดือนนับแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 (“สัญญาเชา”) 

หนาที่ของ

คูสัญญา 
1. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงโอน และกองทรัสตตกลงรับโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญา

เชาจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน โดยคูสัญญาตกลงใหการโอนดังกลาวมีผลใชบังคับในวันจด

ทะเบียนโอนสิทธิการเชาตอสํานักงานท่ีดินท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว (“วันจดทะเบียน”)  

2. กองทรัสตตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียม และอากรแสตมปตางๆ ที่เก่ียวของสําหรับการจด

ทะเบียนโอนสิทธิการเชา 

3. เมื่อดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน และกองทรัสตดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาตอสํานักงาน

ท่ีดินท่ีเก่ียวของแลว คูสัญญาตกลงใหมีผลดังตอไปน้ี 

3.1 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงเปนผูรับผิดชอบภาษีโรงเรือน และภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ใชทรัพยท่ีโอนท่ีเกิดข้ึนกอนวันจดทะเบียน รวมถึงคาเชา และ/หรือคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ทรัพยท่ีโอน ซึ่งดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีหนาที่ชําระตามท่ีกําหนดในสัญญาเชาและ

เกิดขึ้นกอนวันจดทะเบียนดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงชําระเงินคืนใหแกกองทรัสต
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หัวขอ รายละเอียด 

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีกองทรัสตชําระภาษีโรงเรือนท่ีเก่ียวกับการใชทรัพยท่ีโอน รวมถึง

คาใชจายตางๆ ดังกลาวขางตนแทน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน และแจงใหดับบลิวเอชเอ 

คอรปอเรช่ัน ทราบเปนลายลักษณอักษร 

3.2 กองทรัสตจะถือเปนผูเชาภายใตสัญญาเชา แทนดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น โดยกองทรัสต

จะมีสิทธิ และหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาเชา 

4. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงและรับรองวา ในวันท่ีทําหนังสือฉบับน้ีและในวันจดทะเบียน 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไมมีหน้ีสินใดๆ ภายใตสัญญาเชาคางชําระตอผูใหเชา เวนแตคาเชาซ่ึง

คํานวณจนถึงวันกอนวันจดทะเบียน โดยดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงท่ีจะชําระใหแกผูใหเชา

ภายในวันจดทะเบียน 

5. การแกไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเพิกถอนขอตกลงใดๆ ในบันทึกขอตกลงฉบับน้ี ตองทําเปนลาย

ลักษณอักษร และไดรับความยินยอมจากคูสัญญาที่เกี่ยวของ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะดําเนินการใดๆ เพื่อใหผูใหเชาและ/หรือบุคคลใดท่ีอาจเปนผูรับโอน

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีเชาจากผูใหเชาปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาเก่ียวกับการใหความรวมมือใน

การจัดทําเอกสารและการจดทะเบียนการโอนสิทธิการเชา 

(3) สัญญาเชาที่ดนิ 

เน่ืองจากกองทรัสตจะเขาลงทุนในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

โดยการรับโอนสิทธิการเชาจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ขางตน ดังน้ัน กองทรัสตในฐานะผูรับโอนสิทธิ

การเชาที่ดินจึงตองผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาเชาท่ีดินระหวางเจาของที่ดิน

และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน โดยสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังตอไปนี้ 

หัวขอ รายละเอียด 

คูสัญญา เจาของท่ีดินโฉนดเลขที่ 666 และ 38919 (“ผูใหเชา”) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) (“ผูเชา” หรือ “ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น”) 

ทรัพยสินที่เชา ที่ดินทั้งหมดของโฉนดเลขท่ี 666 เน้ือท่ี 43-3-28 ไร และ 
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หัวขอ รายละเอียด 

ที่ดินทั้งหมดของโฉนดเลขท่ี 38919 เนื้อท่ี 30-3-39 ไร  

รวมเน้ือท่ี 74 ไร 2 งาน 67 ตารางวา  

เรียกรวมกันวา “ที่ดินท่ีเชา” 

คาเชา เปนไปตามสัญญาเชาเดิม โดยกองทรัสตมีหนาท่ีชําระคาเชาตามท่ีกําหนด นับต้ังแตวันที่กองทรัสต

เขาลงทุนในสิทธิการเชาซึ่งในปท่ี 1 อัตราคาเชาท่ีดินไมเกินรอยละ 5 ของรายไดจากคาเชาและ

คาบริการ 

หมายเหตุ 

นอกเหนือจากคาเชาขางตน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันไดชําระคาตอบแทนการเชาใหแกผูใหเชาแลว 

โดยคาตอบแทนการเชาดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของคาเชาท่ีดิน ดังนั้น กองทรัสตในฐานะผูรับโอน

สิทธิการเชาไมมีหนาท่ีตองชําระคาตอบแทนการเชาจํานวนดังกลาวใหแกผูใหเชาอีก  

ระยะเวลาการ
เชาที่ดิน 

มีระยะเวลาการเชาท้ังส้ิน 30 ป นับต้ังแตวันท่ี 4 สิงหาคม 2554 และส้ินสุดวันท่ี 3 สิงหาคม 2584  

หนาที่ของผูเชา ผูเชาตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือน ภาษีปายโฆษณา (และ/หรือ ภาษีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน

อันอาจมีขึ้นในอนาคต) สําหรับสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางขึ้นและการประกอบกิจการของผูเชาและบริวาร

ในท่ีดินท่ีเชาน้ี 

หนาที่ของผูให
เชา 

- ผูใหเชาตกลงรับผิดชอบชําระภาษีบํารุงทองท่ี (และ/หรือ ภาษีอื่นใดในลักษณะเดียวกันอันอาจ

มีข้ึนในอนาคต) สําหรับที่ดินท่ีเชานี้  

- ผูใหเชายินยอมใหผูเชาเขาครอบครองและใชประโยชนในท่ีดินท่ีเชาน้ีไดทุกชนิด รวมถึงการ

กอสรางอาคารคลังสินคา อาคารสํานักงาน บานเรือน ท่ีพักอาศัย หรือส่ิงปลูกสรางอื่นใด เพื่อนํา

ออกใหเชา หรือประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม หรือกระทําการใดๆ ไดท้ังส้ิน 

- ผูใหเชายินยอมใหผูเชาตลอดจนผูเชาใชท่ีดินโฉนดเลขที่ 6781 เลขที่ดิน 112 หนาสํารวจ 962 

ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับเปนทางเดิน ทาง

รถยนต ทางระบายนํ้า ไฟฟา ประปา โทรศัพท และสาธารณูปโภคอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการเชา

ของสัญญาน้ี 

- ผูใหเชายินยอมใหผูเชานําทรัพยสินท่ีเชาออกใหเชา และ/หรือ โอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญาน้ี
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หัวขอ รายละเอียด 

ใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น แตผูเชาจะตองดําเนินการใหผูรับโอนสิทธิตามสัญญาน้ีตกลงและ

ยินยอมผูกพันเปนลายลักษณอักษรที่จะปฏิบัติตามหนาท่ี ขอกําหนดและเง่ือนไขของผูเชา

ภายใตสัญญาน้ีทุกประการ  

- ในระหวางระยะเวลาการเชาน้ี หากผูใหเชาขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเชานี้ไมวาดวย

ประการใดๆ ผูใหเชาจะตองดําเนินการใหผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเชานี้ตกลงและยินยอม

ผูกพันเปนลายลักษณอักษรท่ีจะปฏิบัติตามหนาท่ี ขอกําหนดและเง่ือนไขของผูใหเชาภายใต

สัญญาน้ีทุกประการ  

การบอกเลิก
สัญญาและ
คาเสียหาย 

ในระหวางระยะเวลาการเชา 

(ก) หากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญา และมิไดแกไขเยียวยาการผิดสัญญาดังกลาวภายใน 

30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีไดรับหนังสือบอกกลาวจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งแลว คูสัญญาฝาย

ท่ีมิไดผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกคาเสียหายได 

(ข) หากส่ิงปลูกสรางท่ีผูเชาไดกอสรางบนที่ดินท่ีเชาไดรับความเสียหายทั้งหมด หรือในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญจนผูเชาไมอาจใชประโยชนไดดวยเหตุสุดวิสัยแลว ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได 

โดยผูใหเชาตกลงไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

(ค) ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีไดแตเพียงฝายเดียวโดยมีหนังสือบอกกลาวแกผูใหเชาลวงหนาไม

นอยกวา 12 (สิบสอง) เดือน โดยผูใหเชาและผูเชาตกลงไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอกัน 

(ง) หากท่ีดินท่ีเชานี้ถูกราชการเวนคืน ใหสัญญาน้ีส้ินสุดลงโดยคูสัญญาตางไมมีสิทธิเรียกรอง

คาเสียหายซึ่งกันและกัน และผลประโยชนหรือคาตอบแทนใดๆ ที่ไดรับจากหนวยงานราชการ

เนื่องจากการเวนคืนในสวนของท่ีดินที่เชาใหตกไดแกผูใหเชา สวนผลประโยชนหรือคาตอบแทน

ใดๆ ที่ไดรับจากหนวยงานราชการเนื่องจากการเวนคืนในสวนของส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินท่ีเชาให

ตกเปนของผูเชา 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชา ผูเชาจะดําเนินการสงมอบที่ดินท่ีเชาคืนใหแกผูใหเชาตามสภาพที่

เปนอยูในขณะนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเชาดังกลาว และผูเชาตกลง

ยินยอมยกกรรมสิทธ์ิในอาคารและสิ่งปลูกสรางท้ังหมดท่ีผูเชาไดกอสรางในท่ีดินที่เชาใหตกเปนของ

ผูใหเชา โดยผูใหเชาไมเรียกรองคาตอบแทนอื่นใดท้ังส้ิน  
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2.4.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการจัดตั้งกองทรัสต 

(1)  สัญญาตกลงกระทําการ 

หัวขอ รายละเอียด 

ผูใหสัญญา บริษัทดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

ผูรับสัญญา ทรัสตีกระทําในนามของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิว

เอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

ระยะเวลาของสัญญา สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรก 

กลาวคือ วันท่ีมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินท่ีซื้อขายตามสัญญาซ้ือขายท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางและมีการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาท่ีดิน 

และสัญญาฉบับนี้จะส้ินสุดลงเมื่อเลิกกองทรัสต  

ขอตกลงเร่ืองการถือ

ครองหนวยทรัสต 
1.  ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ป นับแตวันท่ีสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช ("ระยะเวลาถือ

ครองหนวยทรัสต") ผูใหสัญญาตกลงรักษาสัดสวนการถือครองหนวยทรัสตของ

กองทรัสตไมนอยกวารอยละ15 (สิบหา) ของจํานวนหนวยทรัสตท้ังหมดของ

กองทรัสตเฉพาะท่ีมีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหนวยทรัสตครั้งแรก

เทานั้น ใหอยูในความครอบครองของผูใหสัญญา และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของ

ผูใหสัญญา 

 ท้ังน้ี “กลุมบุคคลเดียวกัน”ใหหมายความถึง บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงหรือหลายลักษณะดังตอไปน้ี 

 (1)   คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

 (2) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลน้ันซ่ึงถือหุนหรือ

 เปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอย

 ละ50 (หาสิบ)ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปน หุ น ส ว น

ท้ังหมด 

 (3)  กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แตท้ังน้ี มิใหรวมถึงกองทุน

 สํารองเล้ียงชีพ 
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หัวขอ รายละเอียด 

2.  ตลอดระยะเวลาการถือครองหนวยทรัสตตามท่ีระบุไวขางตนผูใหสัญญาตกลงวาผูให

สัญญา และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของผูใหสัญญาจะไมขายหรือโอนหนวยทรัสต 

หรือนําหนวยทรัสตไปจํานําหรือกอภาระผูกพันใดๆจนทําใหผูใหสัญญา และ/หรือ 

กลุมบุคคลเดียวกันของผูใหสัญญาถือครองหนวยทรัสตรวมกันต่ํากวาสัดสวนท่ี

กําหนดไวขางตนเวนแตในกรณีจํานําหรือกอภาระผูกพันใดๆ ใหกระทําไดเม่ือมีการ

แจงใหทรัสตีทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

การถือหุนและดํารง

สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ 

เรียล เอสเตท แมเนจ

เมนท จํากัด 

1. ผูใหสัญญาตกลงที่จะใหผูใหสัญญา และ/หรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของผูให

สัญญา (รวมเรียกวา “บริษัทในกลุมดับบลิวเอชเอ”) ถือหุนและดํารงสถานะการ

เปนผูถือหุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัดในสัดสวนไม

นอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด  

2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหุนตามที่ระบุไวขางตน ผูใหสัญญาตกลงวาผูใหสัญญา 

และ/หรือ บริษัทในกลุมดับบลิวเอชเอ จะไมจําหนาย จาย โอนหรือกอภาระผูกพันใด 

ๆ ในหุนดังกลาว หรือกระทําการประการอ่ืนใด อันมีผลทําใหหุนของบริษัท ดับบลิว

เอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนทจํากัด และหรืออํานาจการจัดการงานของบริษัท 

ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนทจํากัด ตกไปอยูกับบุคคลอ่ืน โดยไมไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากทรัสตีกอน เวนแตเปนการจําหนายจายโอน

หุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนทจํากัด ใหแกบริษัทในกลุม

ดับบลิวเอชเอ 

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหุนตามที่ระบุไวขางตน ผูใหสัญญาตกลงวาผูใหสัญญา 

และ/หรือ บริษัทในกลุมดับบลิวเอชเอ จะดําเนินการใด ๆ ดวยการอาศัยสิทธิของตน

เทาที่จะทําไดภายใตกฎหมายในฐานะผูถือหุนรายใหญเพื่อทําใหบริษัท ดับบลิวเอช

เอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัดปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการกองทรัสตในฐานะท่ีเปนผูท่ี

มีวิชาชีพซึ่งไดรับความไววางใจ ดวยความระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุจริต และเปนไปตาม

สัญญากอต้ังทรัสต สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน

ขอผูกพันท่ีไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารที่เปดเผยแกผูลงทุน และมติที่ประชุมของผูถือ

หนวยทรัสต 
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หัวขอ รายละเอียด 

ขอตกลงเร่ืองสิทธทิี่จะ

ปฏิเสธกอน 

(Right ofFirstRefusal) 

ภายในกําหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) ป นับแตสัญญาฉบับน้ีมีผลใชบังคับ ผูใหสัญญาตกลง

ใหสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (Right of FirstRefusal) แกกองทรัสต ดังน้ี 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญาเปนเจาของและไดทําการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรือ 

อาคารโรงงาน (logistics facilities) ใหเชาในประเทศไทย (“โครงการ”) และเปน

โครงการซ่ึงกอสรางแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 80 (แปดสิบ)ของมูลคาโครงการ และ

ผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญาประสงคท่ีจะจําหนาย จาย โอน หรือให

เชาท้ังโครงการใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงรายเดียวผูใหสัญญาจะตองหรือดําเนินการ

ใหบริษัทยอยของผูใหสัญญา (แลวแตกรณี) ทําหนังสือแจงคําเสนอของตนไปยัง

กองทรัสต โดยระบุขอกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินโครงการดังกลาว 

รายละเอียดอสังหาริมทรัพยและราคาซ้ือขายหรือราคาใหเชาอสังหาริมทรัพย

ดังกลาวเพื่อใหกองทรัสตพิจารณารับขอเสนอกอน อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทยอยของผูให

สัญญาเปนบริษัทมหาชนซ่ึงมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย การดําเนินการดังกลาวจะตองอยูภายใตบังคับของการพิจารณาอนุมัติ

จากคณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวภายใตกฎหมายตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของดวย 

ท้ังน้ี การใหสิทธิท่ีจะปฏิเสธกอน (Right of FirstRefusal) แกกองทรัสตตามสัญญาน้ี

ของผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญา จะไมใชบังคับในกรณีท่ีทําใหผูให

สัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอสัญญาหรือขอผูกพันใดๆหรือ

ผูใหสัญญาตกเปนผูผิดนัดซึ่งผูใหสัญญาไดทําไวกับนิติบุคคลใดๆซ่ึงเปนผูเชา 

หุนสวนหรือผูรวมลงทุนของผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญา เชน การให

สิทธิซื้อกอนแกผูเชา (Option to Buy) ตามสัญญาเชา หรือการใหสิทธิที่จะปฏิเสธ

กอน (Right of FirstRefusal) ตามสัญญารวมลงทุน (Joint Venture Agreement) 

หรือสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholder Agreement) เปนตน  

1. กองทรัสตหรือผูจัดการกองทรัสตตามท่ีไดรับมอบหมายจากทรัสตี ตกลงจะแจงผล

การพิจารณาขอเสนอของผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญาเปนลายลักษณ

อักษรใหแกผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญาทราบภายในระยะเวลา 30 
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หัวขอ รายละเอียด 

(สามสิบ)วันนับแตวันท่ีกองทรัสตไดรับขอเสนอหรือระยะเวลาอื่นที่คูสัญญาไดตกลง

กัน ในกรณีท่ีกองทรัสตปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาวโดยการแจงเปนลายลักษณ

อักษรไปยังผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญา หรือกองทรัสตไมแจงความ

ประสงคเปนประการใดภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันดังกลาว ใหถือวาหนาท่ีใน

การใหสิทธิท่ีจะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal)ของผูใหสัญญาหรือบริษัทยอย

ของผูใหสัญญาตามสัญญาน้ีเปนอันสิ้นสุดลง และผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของ

ผูใหสัญญามีสิทธิจําหนาย จาย โอน หรือใหเชาทรัพยสินดังกลาวแกกองทรัสตเพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่น หรือบุคคลอื่นไดโดยมีราคาและมูลคาการลงทุน 

รวมถึงขอกําหนดและเง่ือนไขที่เปนสาระสําคัญไมดีไปกวาขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีได

เสนอใหแกกองทรัสต  

2. หากภายหลังจากที่กองทรัสตปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาว หรือกองทรัสตไมแจง

ความประสงคภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันดังกลาว และปรากฏวา 

(3.1) โครงการดังกลาวกอสรางเสร็จสมบูรณแลว(100%) และ 

(3.2) ผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญายังไมไดเขาทําความตกลงหรือมีขอ

ผูกพันใดๆเปนลายลักษณอักษรกับบุคคลอ่ืนหรือหากมีขอตกลงหรือขอผูกพัน

แตขอตกลงหรือขอผูกพันดังกลาวสิ้นสุดลงและ  

(3.3) ผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญา มีความประสงคจะจําหนายจายโอน

หรือใหเชาท้ังโครงการใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงรายเดียวอีกคร้ัง 

ในกรณีขางตน ผูใหสัญญาตกลงวาผูใหสัญญาจะตองหรือดําเนินการใหบริษัทยอย

ของผูใหสัญญา (แลวแตกรณี) ใหสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal)แก

กองทรัสตโดยทําเปนหนังสือเพื่อแจงคําเสนอใหมไปยังกองทรัสตเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง

โดยใหนํากระบวนการตามที่ระบุไวในขอ 2 ขางตนมาใชโดยอนุโลม 

3. นอกจากน้ี หากผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูให สัญญาประสงคจะเสนอ

ขอกําหนดและเงื่อนไขการจําหนาย จาย โอน หรือใหเชาทรัพยสินดังกลาวแก

กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ่ืนหรือบุคคลอื่น โดยมีขอกําหนดและ

เงื่อนไขท่ีเปนสาระสําคัญท่ีดีกวาท่ีเสนอใหแกกองทรัสต (ในมุมมองของผูซื้อ ผูรับโอน 
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หรือผูเชา) ผูใหสัญญาตกลงจะหรือดําเนินการใหบริษัทยอยของผูใหสัญญา (แลวแต

กรณี) ใหสิทธิท่ีจะปฏิเสธกอน (Right of FirstRefusal) แกกองทรัสตโดยทําเปน

หนังสือเพื่อแจงคําเสนอใหมไปตามกระบวนการท่ีระบุไวในขอ 2 ขางตนยังกองทรัสต

เพื่อพิจารณาอีกคร้ัง 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสตรับขอเสนอของผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญาภายใต

สิทธิท่ีจะปฏิเสธกอนตามท่ีระบุขางตน ผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญา 

(แลวแตกรณี) และกองทรัสตจะทําความตกลงเร่ืองราคาและเงื่อนไขอันเปน

สาระสําคัญในการลงทุน รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตและ

ประกาศท่ีเก่ียวของ (และจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตดวยคาใชจายของ

กองทรัสตในกรณีท่ีการลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมท่ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมผูถือหนวยทรัสต) ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับแตวันท่ีกองทรัสตได

แจงการตกลงรับขอเสนอแกผูใหสัญญาหรือบริษัทยอยของผูใหสัญญาหรือภายใน

ระยะเวลาอื่นใดท่ีคูสัญญาตกลงกัน 

5. ภายหลังการดําเนินการตามหลักเกณฑเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ

กองทรัสตตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตและประกาศที่เก่ียวของตามขอ 5 

ขางตนแลว คูสัญญาจะรวมมือกันในการดําเนินการเพ่ือใหกองทรัสตเขาลงทุนใน

โครงการท่ีอยูภายใตสิทธิท่ีจะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 

120 (หนึ่งรอยย่ีสิบ) วันนับแตวันท่ีไดดําเนินการตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยของกองทรัสตตามท่ีระบุไวขอ 5 เสร็จสิ้นท้ังนี้ รวมถึงการดําเนินการ

เพื่อใหไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

และดําเนินการใด ๆ เพื่อใหการลงทุนในโครงการดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑของ

สํานักงาน ก.ล.ต. 

ขอตกลงไมแขงขันกับ

กิจการของกองทรัสต 

 

1. ผูใหสัญญาตกลงตอกองทรัสตวาในการดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย

ประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรือ อาคารโรงงาน (logistics 

facilities) ใหเชาในประเทศไทย หากผูใหสัญญามีความประสงคที่จะเสนอทรัพยสิน
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อื่นใหแกลูกคาหรือนายหนาใด ๆ เพื่อการใหเชาและ/หรือโอนสิทธิการเชาในทรัพยสิน

ประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรือ อาคารโรงงาน (logistics 

facilities)ของตนซึ่งต้ังอยูในรัศมี 20 (ย่ีสิบ) กิโลเมตรจากทรัพยสินของกองทรัสตผูให

สัญญาตกลงท่ีจะเสนอทรัพยสินของกองทรัสตใหแกลูกคาหรือนายหนาน้ันกอน หาก

เปนไปตามเงื่อนไขดังน้ี 

(ก) ผูใหสัญญายังคงปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตสําหรับ

ทรัพยสินดังกลาวของกองทรัสต และ 

(ข) ทรัพยสินของกองทรัสตเปนทรัพยสินท่ีมีคุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของ

ลูกคาหรือนายหนา 

2. หากทรัพยสินของกองทรัสตตั้งอยูในรัศมี 20 (ยี่สิบ) กิโลเมตรจากทรัพยสินของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอรี่แอนด

แวรเฮาส ฟนดผูใหสัญญาตกลงท่ีจะเสนอทรัพยสินของกองทรัสตพรอมกับทรัพยสิน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ี

แอนดแวรเฮาส ฟนด ใหแกลูกคาหรือนายหนาน้ันกอน  

3. อยางไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี ใหถือวาไมอยูภายใตบังคับของขอกําหนด

ขอ 1 และ ขอ 2 ขางตน 

(ก)  ผูใหสัญญาแสดงใหกองทรัสตเห็น โดยนําสงสําเนาเอกสารแสดงความจํานง

ของลูกคาหรือนายหนาตอกองทรัสตเพื่อประกอบการพิจารณา วาคุณสมบัติ

ของทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของลูกคาหรือนายหนาไมตรงกับคุณสมบัติ

ของทรัพยสินของกองทรัสต และผูใหสัญญาไดลงนามในหนังสือแสดงความ

จํานงกับลูกคาหรือนายหนารายดังกลาวแลว ท้ังน้ี แมตอมาในภายหลัง

คุณสมบัติของทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของลูกคาหรือนายหนาจะตรงกับ

ลักษณะของทรัพยสินดังกลาวของกองทรัสต หรือ 

(ข) ผูใหสัญญาไดเสนอทรัพยสินของกองทรัสตใหลูกคาหรือนายหนากอนแลว และ

ผูใหสัญญาไดรับการปฏิเสธจากลูกคาหรือนายหนาดังกลาวเปนลายลักษณ

อักษร  
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4. คูสัญญาตกลงใหสิทธิแกลูกคาหรือนายหนาแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาวา

ทรัพยสินท่ีกองทรัสตเขาลงทุนมีคุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกคาหรือ

นายหนาหรือไม และหากลูกคาหรือนายหนาไมประสงคท่ีจะเขาทําสัญญากับ

กองทรัสต จะไมถือวาผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอน้ี 

หนาท่ีของผูใหสัญญา

เกี่ยวกบั

อสังหาริมทรัพยที่

กองทรัสตจะเขาลงทุน

คร้ังแรก 

1. หนาท่ีสําหรับโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

1.1 สําหรับพื้นที่ท่ีบริษัท แม็คกรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูเชาพื้นท่ีตามสัญญาเชาและ

สัญญาบริการลงวันท่ี 19 กันยายน 2557 มีกําหนดระยะเวลาเชา 10 (สิบ) ป (ต้ังแต

วันที่ 15 มีนาคม 2558 ถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2568) โดยผูเชาไดรับอนุญาตใหเขาไปใน

พื้นท่ีเชากอนระยะเวลาเชาเร่ิมตน 6 (หก) เดือนโดยไมตองชําระคาเชาเพื่อทําความ

สะอาดและเตรียมความพรอมสําหรับการใชงานน้ัน  ผูใหสัญญาตกลงวา (1) ผูให

สัญญา จะเปนผูชําระคาเชาพื้นท่ีเชาดังกลาวในอัตราตารางเมตรละ 165 (หน่ึงรอย

หกสิบหา) บาท ใหแกกองทรัสต นับต้ังแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ถึงวันท่ี 14 

มีนาคม 2558  และ (2) เมื่อเร่ิมระยะเวลาการเชาพื้นท่ีดังกลาวแลว (คือวันท่ี 15 

มีนาคม 2558) ผูใหสัญญาจะเปนผูชําระคาเชาเพิ่มเติมสําหรับพื้นท่ีเชาดังกลาวใน

สวนท่ีตํ่ากวาตารางเมตรละ 165 (หน่ึงรอยหกสิบหา) บาท ตอเดือนใหครบจํานวน

อัตราคาเชาตารางเมตรละ 165 (หนึ่งรอยหกสิบหา) บาทจนกวาจะครบ 3 (สาม) ป 

นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน(3) ผูใหสัญญาจะเปนผูรับผิดชอบแทนกองทรัสตใน

ฐานะผูใหเชาในการชําระคาอากรแสตมป คาธรรมเนียมการจดทะเบียน และ

คาใชจายท้ังหมดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการจดทะเบียนการเชาดังกลาวตามสัญญาเชาท่ีได

ทําไวกับบริษัท แม็คกรุป จํากัด (มหาชน) 

1.2 สําหรับพื้นท่ีสวนท่ีเหลือของอาคารโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 2  (“พื้นที่เชาสวนที่เหลือ”) ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางข้ันตอนการหาผูเชานั้น 

ผูใหสัญญาตกลงวา ณ วันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรก หากพื้นที่เชาสวนท่ีเหลือ

ของอาคารโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 ยังไมมีผูเชา ผูให

สัญญาตกลงจะชําระคาเชาสําหรับพื้นท่ีเชาสวนท่ีเหลือใหแกกองทรัสตในอัตรา

ตารางเมตรละ 165 (หนึ่งรอยหกสิบหา) บาท เปนระยะเวลา 3 (สาม) ป นับแตวันท่ี
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กองทรัสตเขาลงทุน เวนแตในชวงระยะเวลา 3 (สาม) ป ดังกลาว ผูใหสัญญาจะ

สามารถจัดหาผูเชามาเชาพื้นท่ีดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชาอยางนอยเทากับ

ระยะเวลาท่ีเหลือของ 3 (สาม) ปดังกลาว และมีอัตราคาเชาในระยะเวลาท่ีเหลือของ 

3 (สาม) ปดังกลาวไมต่ํากวาตารางเมตรละ 165 (หน่ึงรอยหกสิบหา) บาท ท้ังนี้ หาก

ผูใหสัญญาจัดหาผูเชามาเชาพื้นท่ีดังกลาวไดแลว และเกิดกรณีผูเชาดังกลาวผิดนัด

หรือไมสามารถชําระคาเชาตามสัญญาเชาได ผูใหสัญญาไมตองรับผิดชําระคาเชา

แทนผูเชา 

1.3 ผูใหสัญญาตกลงวา ณ วันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรก ผูใหสัญญาตกลงจะวางเงิน

ประกันการเชาและการบริการจํานวน 2,715,165 (สองลานเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหาพัน

หน่ึงรอยหกสิบหา) บาท เพื่อเปนการประกันการชําระคาเชาอาคารในโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 ขางตนเม่ือส้ินสุดระยะเวลา 3 (สาม) ป 

หรือเม่ือผูใหสัญญาสามารถจัดหาผูเชาเขาทําสัญญาเชาพื้นท่ีดังกลาวไดในคาเชาไม

ต่ํากวาอัตราตารางเมตรละ 165 (หนึ่งรอยหกสิบหา) บาท เปนระยะเวลา 3 (สาม) ป 

นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ผูรับสัญญาจะคืนเงินประกันดังกลาวใหแกผูให

สัญญาโดยไมมีดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใด ๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวัน

สิ้นสุดระยะเวลา 3 (สาม) ป หรือวันท่ีผูใหสัญญาสามารถจัดหาผูเชาเขาทําสัญญา

เชาพื้นท่ีตามเงื่อนไขดังกลาวได 

2. หนาท่ีในการจัดหาผูเชาสําหรับอาคารคลังสินคา H ในโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

2.1 ผูใหสัญญาตกลงวา (1) หากในวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน ไมมีผูเชาอาคารคลังสินคา 

H ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ซึ่งมี

ระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 1 (หนึ่ง)ปนับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน ผูใหสัญญา 

ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาท้ังจํานวนใหแกกองทรัสตในอัตราคาเชาท่ีไมดอยไปกวา

อัตราคาเชาลาสุดท่ี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระอยูกอน เปน

ระยะเวลา 1 (หน่ึง) ป นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน  หรือ (2) หากในวันท่ีกองทรัสต

เขาลงทุน มีผูเชาอาคารคลังสินคา H ในโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 18) แตผูเชาดังกลาวชําระคาเชาในอัตราคาเชาท่ีนอยกวา
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อัตราคาเชาลาสุดท่ี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระอยูกอน  ผูให

สัญญาตกลงจะเปนผูชําระคาเชาเฉพาะสวนตางของคาเชาใหแกกองทรัสต เพื่อให

กองทรัสตไดรับคาเชาท่ีไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดท่ี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด ชําระอยูกอน เปนระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป นับแตวันที่กองทรัสตเขา

ลงทุน  เวนแตในชวงระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป ดังกลาว ผูใหสัญญาจะสามารถจัดหาผู

เชาใหมมาเชาอาคารคลังสินคา H ดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชาอยางนอยเทากับ

ระยะเวลาที่เหลือของ 1 (หน่ึง) ปดังกลาว และมีอัตราคาเชาไมดอยไปกวาอัตราท่ี

ผูใหสัญญาชําระ ท้ังน้ี หากผูเชาใหมท่ีผูใหสัญญาจัดหามานั้น ชําระคาเชาในอัตรา

คาเชาที่นอยกวาอัตราคาเชาลาสุดท่ี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชําระ

อยูกอน  ผูใหสัญญา ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาเฉพาะสวนตางของคาเชาใหแก

กองทรัสต เพื่อใหกองทรัสตไดรับคาเชาท่ีไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดท่ี บริษัท 

เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระอยูกอน แตไมเกินกวาระยะเวลา 1 (หน่ึง) ป 

นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน   

2.2 ผูใหสัญญาตกลงวา ณ วันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรก ผูใหสัญญาตกลงจะวางเงิน

ประกันจํานวน 2,147,156.55บาท (สองลานหน่ึงแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหน่ึงรอยหาสิบ

หกบาทหาสิบหาสตางค) เพื่อเปนการประกันการชําระคาเชาอาคารคลังสินคา H 

ตามขอ 2.1 ขางตน เมื่อส้ินสุดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป หรือเม่ือผูใหสัญญาจัดหาผูเชา

เขาทําสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวไดแลวตามขางตน ผูรับสัญญาจะคืนเงินประกัน

ดังกลาวใหแกผูใหสัญญาโดยไมมีดอกเบ้ียหรือผลประโยชนใด ๆ ภายใน 30 

(สามสิบ) วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลา 1 (หน่ึง) ป หรือวันท่ีผูใหสัญญาจัดหาผูเชา

เขาทําสัญญาเชาพื้นท่ีดังกลาวได 

3. พื้นท่ีเชาสวนหลังคาของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด กม. 23) 

ผูใหสัญญาตกลงวา ณ วันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรก ยังไมมีผูเชาพื้นท่ีหลังคาใน

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) กับกองทรัสต 

ผูใหสัญญาตกลงจะเปนผูชําระคาเชาหลังคาใหแกกองทรัสตเปนเวลา 25 (ยี่สิบหา) 

ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ในอัตราคาเชา 3 (สาม) บาท ตอตารางเมตร ตอ
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เดือน และอัตราคาเชาจะปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 10 (สิบ) ทุก 5 (หา) ป เวนแตใน

ชวงเวลา 25 (ยี่สิบหา) ปน้ัน ผูใหสัญญาจะสามารถจัดหาผูเชามาเชาหลังคาดังกลาว

ได โดยมีระยะเวลาเชาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีเหลือของ 25 (ย่ีสิบหา)  ปท้ังน้ี ภายใต

ขอกําหนดและเงื่อนไขการเชาและอัตราคาเชาท่ีไมดอยไปกวาเดิม อน่ึง หากผูให

สัญญาจัดหาผูเชามาเชาหลังคาดังกลาวไดแลว และเกิดกรณีผูเชาดังกลาวผิดนัด

หรือไมสามารถชําระคาเชาตามสัญญาเชาได ผูใหสัญญาไมตองรับผิดชําระคาเชา

แทนผูเชา 

4. ทางเขา-ออกจากถนนสาธารณะและพ้ืนท่ีปกเสาพาดสายไฟฟาของโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการ ศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 2  

4.1 ทางเขา-ออกจากถนนสาธารณะสูท่ีดินของกองทรัสต 

ผูใหสัญญาตกลงท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหกองทรัสตไดรับอนุญาตใหใชที่ดินของ

การรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อเปนทางเขา-ออกจากถนนสาธารณะสูท่ีดินของ

กองทรัสตดวยคาใชจายของผูใหสัญญา  ภายหลังจากท่ีกองทรัสตไดรับอนุญาต

ใหใชท่ีดินแลว หากตอมาการรถไฟแหงประเทศไทยเพิกถอนการอนุญาต

ดังกลาว ผูใหสัญญาจะดําเนินการประสานงานหรือเรียกรองกับการรถไฟแหง

ประเทศไทยเพ่ือขอใหพิจารณายกเลิกการเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว รวม

ตลอดจนการใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตอกองทรัสตในการใช

สิทธิทางศาลเพื่อขอเปดทางจําเปน ดวยคาใชจายของผูใหสัญญา ท้ังน้ี ไม

รวมถึงคาเปดทางจําเปน  หรือคาใชทาง หรือคาสิทธิอันเก่ียวกับการใชที่ดิน

เชื่อมทาง 

4.2 การเชาพื้นท่ีปกเสาพาดสายไฟฟา   

ผูใหสัญญาตกลงดําเนินการใหกองทรัสตสามารถเชาท่ีดินของการรถไฟแหง

ประเทศไทยเปนพื้นท่ีปกเสาพาดสายไฟฟาได  ดวยคาใชจายของผูใหสัญญา 

ภายหลังจากท่ีกองทรัสตไดเชาหรือรับโอนสิทธิการเชาดังกลาวแลว เม่ือส้ินสุด

ระยะเวลาการเชาในแตละคราว ผูใหสัญญาจะประสานกับการรถไฟแหง
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ประเทศไทยเพ่ือขอใหพิจารณาตออายุการเชาออกไป ดวยคาใชจายของผูให

สัญญาเอง ท้ังน้ี ไมรวมถึงคาเชาพื้นท่ีดังกลาว 

หากผูใหสัญญาไมสามารถดําเนินการใหกองทรัสตไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินเปน

ทางเขา-ออกหรือเชาพื้นท่ีปกเสาพาดสายไฟฟาได (ไมรวมถึงกรณีท่ีการรถไฟแหง

ประเทศไทยเพิกถอนการอนุญาตใหใชที่ดินเปนทางเขา-ออกหรือไมตออายุการเชา

พื้นท่ีปกเสาพาดสายไฟฟาภายหลังจากกองทรัสตไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินเปน

ทางเขา-ออก และเชาที่ดินเพื่อเปนพื้นท่ีปกเสาพาดสายไฟฟาไดแลว)  ผูใหสัญญาตก

ลงท่ีจะดําเนินการใด ๆ เพื่อจัดการใหกองทรัสตมีทางเขา-ออกจากถนนสาธารณะสู

ท่ีดินและมีสิทธิเชาพื้นท่ีปกเสาพาดสายไฟฟากับการรถไฟแหงประเทศไทยตลอด

ระยะเวลาท่ีกองทรัสตเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

ดังกลาว มิฉะนั้น ผูใหสัญญาตกลงจะซื ้อทรัพยสินโครงการ ศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 2 ในราคาเทากับราคาท่ีผูใหสัญญาขายใหแกกองทรัสต โดยผูใหสัญญาตก

ลงรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมการจดทะเบียนตาง ๆ ท้ังหมดที่เกิดข้ึนจาก

การซื้อทรัพยสินกลับคืนจากกองทรัสต 
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คูสัญญา 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด (“ผูจัดการกองทรัสต”) 

2. บริษัทดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ( “ผูบริหารอสังหาริมทรัพย”) 

3. ทรัสตีกระทําในนามของกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

วัตถุประสงค ผูจัดการกองทรัสตตกลงแตงตั้ง ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ใหทําหนาท่ีในการบริหารและจัดหา

ผลประโยชนในโครงการของกองทรัสตเพื่อประโยชนของทรัสตีในนามกองทรัสต โดยมีสิทธิ 

หนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับน้ี 

ทรัพยสินที่บริหาร ทรัพยสินหลักท่ีลงทุนคร้ังแรก 

ระยะเวลาการจาง
บริหาร 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นตกลงวาจะบริหารจัดการพื้นท่ีและอาคารใหกับกองทรัสต และ

ใหบริการแกผูเชา โดยมีกําหนดระยะเวลาท้ังสิ้น 30 (สามสิบ) ป นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน

ในทรัพยสินคร้ังแรกโดยตลอดระยะเวลาการจางบริหาร ผูจัดการกองทรัสตจะมีการพิจารณาผล

การดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

คาจางบริหาร
ทรัพยสิน 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) จากกองทรัสต ซึ่งจะประกอบไปดวยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงรวมกับอัตรากําไรที่

กําหนดไวแนนอนรายป ซึ่งอัตราคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไมเกินอัตรารอยละ 3 

(สาม) ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต (NAV)ตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต

จํานวนคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายป ตลอดอายุสัญญาแตงต้ังผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย ซึ่งมีกําหนด 30 ป ปรากฏตามตารางคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ทายตารางสรุปสัญญาน้ี 

กรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตไดมอบหมายใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยควบคุมงานกอสรางพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใหมเพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพยสินอ่ืนท่ีมิไดมาจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการกอสรางพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ไมเกินรอยละ 2 ของมูลคากอสราง 
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การบริหารจัดการ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันตกลงที่จะดูแลบริหารจัดการทรัพยสินในการนําทรัพยออกใหเชาแก

ผูเชา และเปนผูดําเนินการติดตอประสานงานระหวางผูจัดการกองทรัสตและผูเชา รวมทั้ง

รับผิดชอบและนําสงภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ภาษีบํารุงทองถ่ินในทรัพยสินที่บริหาร

จัดการ รวมทั้งดําเนินการจัดหาบริษัทประกันภัยและชําระเบี้ยประกันภัย (โดยคาใชจายของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเอง) สําหรับการทํากรมธรรมประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพยสิน (All 

Risk Insurance)โดยมีวงเงินประกันภัยที่เพียงพอตอการทดแทนมูลคาของทรัพยสินในกรณีที่

ทรัพยสินดังกลาวชํารุดเสียหาย (Full Replacement Cost) และประกันภัยความรับผิดตอ

บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) แทนกองทรัสต โดยทรัสตีซึ่งกระทําในนามของ

กองทรัสตและผูใหกูของกองทรัสต (ถามี)เปนผูรับประโยชนและผูเอาประกันภัยรวม (เวนแต

กรณีประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก(Public Liability Insurance)ตามกรมธรรม

ภายในวงเงินประกันภัยท่ีกองทรัสตกําหนด อยางไรก็ดี หากการทํากรมธรรมประกันภัยของ

ทรัพยสินในปใด มีเบ้ียประกันท่ีสูงกวาปกติอยางมีนัยสําคัญ ใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยเสนอ

ใหผูจัดการกองทรัสต และทรัสตีพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบกอน โดยเม่ือทรัสตีไดใหความ

เห็นชอบแลว จึงจะถือวาคาเบ้ียประกันเฉพาะจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนเปนคาใชจายของกองทรัสต 

ท้ังน้ี ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองนําสงกรมธรรมประกันภัย หลักฐานการชําระเงิน หรือ

เอกสารอ่ืนใดอันเก่ียวของกับการจัดทําประกันภัยดังกลาวใหแกผูจัดการกองทรัสต และทรัสตี

ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแตวันท่ีจัดทํากรมธรรมประกันภัย 

คาใชจายในการ
ดูแลทรัพยสนิ 

 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดูแลบริหารจัดการและ

บํารุงรักษาทรัพยสินในสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ (Minor Repair or  Maintenance) ซึ่ง

หมายความถึงคาใชจายในการดูแลรักษาความสะอาด, การดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน, 

การรักษาความปลอดภัยในโครงการ, รวมทั้งการดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ 

ภายในอาคาร(เฉพาะกรณีท่ีไมมีผูเชา) และภายนอกอาคาร 

การดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาทรัพยสิน ในสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ (Minor 

Repair or  Maintenance) รวมถึง คาใชจายประจําตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการ หรือ

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการจางบริการของผูใหบริการที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว เชน 

- การวาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ บริษัทรักษาความปลอดภัย 

- การวาจางคนสวน หรือ บริษัทในการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน รวมทั้งวัสดุ

อุปกรณในการในการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน 

- การเก็บ และกําจัดขยะ  
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- การวาจางชาง หรือวิศวกรประจําโครงการ ผูจัดการหรือผูดูแลโครงการ  

ท้ังน้ี ไมรวมถึง 

- คาใชจายท่ีเกิดจากการสึกหรอของทรัพยสินจากการใชงานตามปกติ 

- คาวัสดุสิ้นเปลือง 

- การซอมแซม และการติดต้ังงานระบบตางๆ ท่ีมีความจําเปน เพิ่มเติม 

- คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางอาคาร (เชน เสา คาน 

ผนัง พื้น หลังคา) เปนตน 

ตัวอยางของคาใชจายที่มิไดรวมอยูในการดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาทรัพยสิน ใน

สวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ (Minor Repair or  Maintenance) เชน 

- หลังคา – การซอมแซมรอยร่ัวจากรอยกระสุน ร่ัวตามหมุดยิง แอนบุบจากการ

เดิน ลมพายุพัดเปด แผนฉนวนเสียหายจากหลังคาเปด แผนฉนวนเสียหายจาก

นกจิก  

- รางน้ํา –การซอมแซมความเสียหายจากพายุ การผุกรอนเปนสนิม 

- พื้นภายในอาคาร – การซอมแซมความเสียหายจากการแตกราว สึกกรอน รอน 

ยาแนวรอยตอหลุด กระเบ้ืองแตก กระเบ้ืองรอน 

- พื้นถนน คันทาง – การซอมแซมความเสียหาย ทรุด แตกราว รอน นํ้าทวมขัง รถ

ชน 

- เสา/ คาน – การซอมแซมความเสียหาย ทรุด แตกราวถึงเนื้อใน ปูนฉาบบ่ิน 

แตกราวจากการชน 

- ระบบปองกันฟาผา – การแกไขความตานทานลดลง และการซอมแซมความ

เสียหาย 

- รั้วโครงการ – การซอมแซมความเสียหาย ลมเอน สีลอกรอน 

- ปายโครงการ – การซอมแซมความเสียหาย สีลอกรอน ผุกรอนเปนสนิม  

- ผนังอาคาร - การทาสีอาคารโครงการ  

- การเปล่ียนแปลงอุปกรณหรือสวนประกอบอาคาร ตามที่ลูกคารายใหมกําหนด

เปนเงื่อนไขท่ีจะตกลงเชา หรือ ผูเชารายเดิมกําหนดเปนเงื่อนไขในการตออายุ

การเชาเปนตน 

การพิจารณาผล
การดําเนินงานของ
ผูบริหาร

1. ตลอดอายุของสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจในการ

พิจารณาผลการดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในรอบระยะเวลาทุก ๆ 3 (สาม) 



หนวยทรัสตของทรสัตเพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust(WHART)  
 

สวนที่ 2 หนา 2-84 

 

อสังหาริมทรัพย ป ของวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน  

 ในการพิจารณาผลการดําเนินงานครั้งแรกใหผูจัดการกองทรัสตพิจารณาผลการ

ดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันครบกําหนด

ระยะเวลา 3 (สาม) ปภายหลังวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน และในการพิจารณาผลการ

ดําเนินงานรอบตอ ๆ ไป ใหผูจัดการกองทรัสตพิจารณาผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 (สาม) 

ป ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

2. ผูจัดการกองทรัสตอาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบับน้ี โดยแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30(สามสิบ) วัน หากปรากฏวา  

(ก) รายไดจากการดําเนินงานโดยเฉล่ียในชวงระยะเวลาการพิจารณาผลการ

ดําเนินงานตามรอบท่ีกําหนดขางตนน้ัน ตํ่ากวา (1) รอยละ 60(หกสิบ)ของรายได

จากการดําเนินงานใน 1 (หนึ่ง) ปแรกนับตั้งแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน  หรือ (2) 

รอยละ 60(หกสิบ) ของประมาณการรายไดจากการดําเนินงานโดยเฉล่ียตาม

แผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากกองทรัสตในแตละปสําหรับชวง

ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบท่ีกําหนดในขอ 1. แลวแต

จํานวนใดจํานวนหนึ่งตาม (1) หรือ (2) ท่ีสูงกวา และ 

(ข) รายไดจากโครงการโดยเฉล่ียในชวงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน

ตามรอบที่กําหนดขางตนน้ัน ๆ รวมกับระยะเวลา 1(หนึ่ง) ป นับจากวันท่ีครบ

กําหนดเวลาตามรอบท่ีกําหนดขางตนน้ัน ๆ (ซ่ึงเปนระยะเวลาสําหรับการแกไข

เหตุการณตามขอ (ก) ขางตน) ยังคงตํ่ากวา (1) รอยละ 60(หกสิบ) ของรายได

จากการดําเนินงานใน 1 (หน่ึง) ปแรกนับต้ังแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน หรือ (2) 

รอยละ 60(หกสิบ) ของประมาณการรายไดจากการดําเนินงานโดยเฉล่ียตาม

แผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากกองทรัสตในแตละปสําหรับชวง

ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบท่ีกําหนดในขอ 1. แลวแต

จํานวนใดจํานวนหนึ่งตาม (1) หรือ (2) ท่ีสูงกวา 

3. ผูจัดการกองทรัสตอาจขอใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยจัดเตรียมเอกสารขอมูลรายไดจาก

การดําเนินงานในปแรก หรือขอมูลประมาณการรายไดจากการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากกองทรัสตในแตละป หรือขอมูลรายไดจากการ

ดําเนินงานโดยเฉล่ียในชวงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบที่กําหนด

ในขอ 1.โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองจัดเตรียมเอกสารขอมูลดังกลาวใหแก
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ผูจัดการกองทรัสต ภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันท่ีไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจาก

ผูจัดการกองทรัสต 

การขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะแจงใหทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตทราบเปนลายลักษณอักษรทันที

ในกรณีที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้นแกกองทรัสตในการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยภายใตขอตกลงและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ และหากทรัสตี

พิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และกอใหเกิด

ความเสียหายแกกองทรัสตทรัสตีและ/หรือผูจัดการกองทรัสตจะแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ทราบเปนลายลักษณอักษรทันที ซึ่งคูสัญญาท้ังสองฝายตกลงท่ีจะรวมกันหารือโดยสุจริตและ

ยุติธรรมเพ่ือพิจารณาเหตุการณดังกลาวเปนรายกรณี 

การสิ้นสุดของ
สัญญา 

สัญญาฉบับนี้อาจถูกยกเลิกไดโดยคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงหากเกิดเหตุการณใด ๆ ดังตอไปนี้ 

ท้ังน้ี ใหคูสัญญาท่ีเกี่ยวของแจงการบอกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน

ลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30(สามสิบ) วัน 

1. ทรัสตีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่กําหนดไวภายใตสัญญาตก

ลงกระทําการตามท่ีจะไดลงนามกันตอไประหวางผูบริหารอสังหาริมทรัพย กับท

รัสตีในนามกองทรัสต 

(ข) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยกระทําการหรือละเวนการกระทําการอันเปนการผิด

สัญญา โดยถือเปนเหตุใหขาดความนาเชื่อถือในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา 

2. ผูจัดการกองทรัสตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้  

(ก) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งให

ลมละลาย หรืออยูในข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี  

(ข)  มีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอศาลหรือหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ในการชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี  

(ค) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน เวนแตการทําการเสนอ

ขายหุนตอประชาชน และ/หรือผูบริหารในสวนท่ีเปนสาระสําคัญอันกอใหเกิด

ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญกับการปฏิบัติหนาที่ของผูบ ริหาร
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อสังหาริมทรัพยตามสัญญาน้ี  

(ง) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาฉบับน้ีในสวนที่

เก่ียวของกับการเงินของกองทรัสตโดยจงใจหรือโดยทุจริต  

(จ) กรณีตามท่ีกําหนดในเ ร่ืองการพิจารณาผลการดําเนินงานของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย หรือเร่ืองการขาดคุณสมบัติ 

(ฉ) กรณีผูจัดการกองทรัสตพบวา ผูบริหารอสังหาริมทรัพยกระทําการหรือละเวน

กระทําการอันเปนการผิดสัญญา โดยถือเปนเหตุใหขาดความนาเช่ือถือในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ 

3. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี  

(ก) ผูจัดการกองทรัสตถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย 

หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี 

(ข) มีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูจัดการกองทรัสตตอศาลหรือหนวยงานราชการที่

เก่ียวของ 

(ค) ผูจัดการกองทรัสตไมบริหารจัดการกองทรัสตตามท่ีกําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต 

แบบแสดงรายการขอมูล หรือหนังสือชี้ชวนอันเปนผลใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรงตอกองทรัสตหรือทรัพยสินของกองทรัสต อยางมีนัยสําคัญ จนอาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

4. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) มีการเลิกกองทรัสตตามที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตของกองทรัสต หรือใน

กรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสตตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(ข) ทรัพยสินของกองทรัสตถูกทําลายท้ังหมดหรือได รับความเสียหายอยางมี

นัยสําคัญและกองทรัสตไมประสงค ท่ีจะจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

กองทรัสตดังกลาวอีกตอไป อันเปนผลใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมสามารถ

ปฏิบัติตามหนาท่ีตามท่ีระบุไวในสัญญานี้ไดอีกตอไป 

(ค) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวของอันทําใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนในสวนที่เปนสาระสําคัญของสัญญาน้ี  

(ง)  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
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หรือปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ ซ่ึงการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว

กอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทรัสตหรือทรัพยสินของ

กองทรัสต และคูสัญญาดังกลาวไมดําเนินการแกไขเหตุผิดสัญญาดังกลาว

ภายใน 90 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงจากคูสัญญาฝายท่ีไมผิดสัญญาเปนลาย

ลักษณอักษร อน่ึง ขอสัญญาน้ีไมใชบังคับกับกรณีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 1 

(ง) ขางตน 

(จ) ผูจัดการกองทรัสตไดดําเนินการขายทรัพยสินของกองทรัสตทั้งหมดแกผูเชาเพียง

รายเดียวในคราวเดียว 

เพื่อใหปราศจากขอสงสัย กรณีผูจัดการกองทรัสตไมมีฐานะเปนผูจัดการกองทรัสตอีกตอไปไม

วากรณีใด ๆ เหตุดังกลาวไมเปนเหตุใหสัญญาน้ีส้ินสุดลง  โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยยังคงมี

สิทธิและหนาท่ีตอไปตามสัญญาน้ี และทรัสตีมีสิทธิท่ีจะแตงตั้งบุคคลอื่นใดเขาทําหนาท่ีเปน

ผูจัดการกองทรัสตแทนผูจัดการกองทรัสตรายเดิม  ระหวางท่ีทรัสตียังมิไดแตงต้ังบุคคลใดเขา

ทําหนาท่ีผูจัดการกองทรัสต  สิทธิและหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตจะตกเปนของทรัสตีจนกวา

ผูจัดการกองทรัสตรายใหมจะไดรับการแตงต้ัง 

ตารางคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายปตลอดอายุสัญญา 30 ป 

ปที ่

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหารมิทรัพย (ไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม) 

WHA Mega Logistics 

Center 

(บางนา-ตราด กม.18) 

WHA Mega Logistics 

Center 

(บางนา-ตราด กม.23) 

WHA Ladkrabang 

Distribution Center 

(เฟส 1 และเฟส 2) 

รวม 

(บาท) 

1 1,290,908.95 959,592.91 416,498.15 2,667,000.01 

2 1,391,378.70 1,034,276.77 448,913.65 2,874,569.12 

3 1,494,862.55 1,111,201.14 482,301.62 3,088,365.31 

4 1,601,450.91 1,190,433.25 516,691.23 3,308,575.39 

5 1,711,236.92 1,272,042.32 552,112.53 3,535,391.77 

6 1,824,316.51 1,356,099.66 588,596.47 3,769,012.64 

7 1,940,788.50 1,442,678.72 626,174.92 4,009,642.14 

8 2,060,754.64 1,531,855.16 664,880.73 4,257,490.53 
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ปที ่

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหารมิทรัพย (ไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม) 

WHA Mega Logistics 

Center 

(บางนา-ตราด กม.18) 

WHA Mega Logistics 

Center 

(บางนา-ตราด กม.23) 

WHA Ladkrabang 

Distribution Center 

(เฟส 1 และเฟส 2) 

รวม 

(บาท) 

9 2,184,319.76 1,623,706.89 704,747.72 4,512,774.37 

10 2,311,591.84 1,718,314.17 745,810.71 4,775,716.72 

11 3,704,794.44 2,753,946.72 1,195,312.83 7,654,053.99 

12 3,815,938.27 2,836,565.13 1,231,172.21 7,883,675.61 

13 3,930,416.42 2,921,662.08 1,268,107.38 8,120,185.88 

14 4,048,328.92 3,009,311.94 1,306,150.60 8,363,791.46 

15 4,169,778.78 3,099,591.30 1,345,335.12 8,614,705.20 

16 4,294,872.15 3,192,579.04 1,385,695.17 8,873,146.36 

17 4,423,718.31 3,288,356.41 1,427,266.02 9,139,340.74 

18 4,556,429.86 3,387,007.10 1,470,084.01 9,413,520.97 

19 4,693,122.76 3,488,617.32 1,514,186.53 9,695,926.61 

20 4,833,916.44 3,593,275.84 1,559,612.12 9,986,804.40 

21 4,978,933.93 3,701,074.11 1,606,400.48 10,286,408.52 

22 5,128,301.95 3,812,106.33 1,654,592.50 10,595,000.78 

23 5,282,151.01 3,926,469.52 1,704,230.27 10,912,850.80 

24 5,440,615.54 4,044,263.61 1,755,357.18 11,240,236.33 

25 5,603,834.01 4,165,591.52 1,808,017.90 11,577,443.43 

26 5,771,949.03 4,290,559.26 1,862,258.44 11,924,766.73 

27 4,939,467.42 4,419,276.04 1,918,126.19 11,276,869.65 

28 - 4,551,854.32 1,975,669.97 6,527,524.29 

29 - 4,688,409.95 2,034,940.07 6,723,350.02 

30 - 4,829,062.25 2,095,988.28 6,925,050.53 
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หมายเหตุ: โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยขางตนเปนจํานวนเงินที่กําหนดไวแนนอนรายป และมีการปรับข้ึน

ตลอด 30 ป คํานวณจากคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงบวกกับอัตรากําไรประมาณรอยละ 5-10 ของตนทุน ท้ังน้ี จํานวนรวมจะไมเกินอัตรารอย

ละ 3 (สาม) ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต (NAV)  

การกําหนดโครงสรางคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยขางตน ไดพิจารณาถึงลักษณะของทรัพยสินของ

กองทรัสตท่ีมีคาใชจายในการดําเนินงานไมมากนัก และสัญญาเชาและสัญญาบริการกับผูเชาพื้นท่ีเชาซึ่งมากกวา

รอยละ 70  ของกองทรัสตเปนโครงการท่ีพัฒนาข้ึนตามความตองการของลูกคา (Built-to-Suit)  และสวนใหญจะเปน

สัญญาเชาระยะยาวท่ีมีระยะเวลาการเชาและกําหนดคาเชาและคาบริการเปนจํานวนเงินที่แนนอนและมีการปรับ

อัตราคาเชาและคาบริการขึ้นตลอดอายุสัญญา แมโครงสรางคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดกําหนดไว

เปนจํานวนแนนอนตามตารางดังกลาว มิไดอางอิงจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของกองทรัสต แตผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยยังคงตองผูกพันตามสัญญาในการทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายและมีการพิจารณาผลการ

ดําเนินงานทุก 3 ป นอกจากน้ี คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีเปนจํานวนตามตารางขางตน จะทําให

กองทรัสตกําหนดคาใชจายดังกลาวท่ีแนนอนได ในขณะท่ีคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีอางอิงตามผล

กําไร จะทําใหกองทรัสตไมสามารถกําหนดคาใชจายดังกลาวไดแนนอน อันอาจทําใหเกิดความไมแนนอนในการ

บริหารจัดการกองทรัสต 
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2.5 การซื้อทรัพยสินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

2.5.1 ความสัมพันธ 

การเขาลงทุนในทรัพยสินหลักท่ีลงทุนคร้ังแรก (ซ่ึงประกอบดวย ท่ีดินและอาคาร ในโครงการศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 โครงการWHA Mega 

Logistics Center(ถนนบางนา-ตราด กม.18)และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.

23)) ในคร้ังน้ี ทรัสตีซ่ึงกระทําการในนามกองทรัสตจะซื้อทรัพยสินและรับโอนสิทธิการเชาจากดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น โดยดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น และบริษัทฯในฐานะผูจัดการกองทรัสต มีความสัมพันธกันจากการที่ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนใหญของผูจัดการกองทรัสต โดยถือหุนในผูจัดการกองทรัสตรวมกันคิดเปน

รอยละ 99.99ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกลาว และเปนผูมีอํานาจควบคุมของผูจัดการ

กองทรัสต นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจะแตงต้ังใหดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ทําหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ

กองทรัสตดวย 

2.5.2 มูลคาของสิ่งตอบแทน ขอตกลงและเงื่อนไขในการเขาทํารายการ 

การเขาลงทุนในทรัพยสินหลักท่ีลงทุนคร้ังแรกน้ี กองทรัสตจะชําระคาตอบแทนใหแก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ซึ่ง

เปนเจาของกรรมสิทธิ์และทรงสิทธิการเชาในทรัพยสิน เปนเงินจํานวนท้ังส้ินไมเกิน 4,481ลานบาท(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยมีขอตกลงและเง่ือนไขในการเขาทํารายการท่ีสําคัญตามที่ระบุในสวนท่ี 2 ขอ 2.4 สรุป

สาระสําคัญของสัญญา 

2.5.3 ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการกองทรัสตเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาซื้อ

ทรัพยสิน 

ในการเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรกนี้ กองทรัสตจะเขาลงทุนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพยอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ในโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2โครงการศูนยกระจายสินคา WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม.23) ในราคารวมกันสูงสุด ไมเกิน4,481ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยในการกําหนด

ราคาสุดทายท่ีกองทรัสตจะซ้ือทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรกจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ซ่ึงจะอางอิงจากราคา

ประเมินของทรัพยสินท่ีจัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ

ในฐานะผูจัดการกองทรัสตจะไดพิจารณาปจจัยตางๆท่ีมีความเก่ียวของ เชน ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในชวงท่ีมีการ
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เสนอขายหนวยทรัสต อัตราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมท่ีนักลงทุนจะไดรับ ศักยภาพในเชิงพาณิชยของ

ทรัพยสิน อัตราดอกเบี้ยท้ังในประเทศและในตลาดโลก อัตราผลตอบแทนท่ีจะไดจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภท

ตราสารทุน ตราสารหน้ี รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืนๆ และการสํารวจความตองการของนักลงทุน (Bookbuilding) 

ท้ังน้ี สําหรับราคาที่กองทรัสตจะซ้ือทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรกจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันในราคาสูงสุดไมเกิน 

4,481 ลานบาท (สูงกวาราคาประเมินของทรัพยสินคาตํ่าสุดท่ีจัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระประมาณ 261 

ลานบาท หรือประมาณรอยละ 6.181) ซึ่งผูจัดการกองทรัสตและท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นวาราคาลงทุนสูงสุด

ดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมและสามารถยอมรับไดเน่ืองจากหากพิจารณาจากกรณีท่ีไมมีเงินกูยืมประมาณการ

อัตราผลตอบแทนในปแรกของกองทรัสตจะเทากับรอยละในกรณีท่ีไมมีการกูยืมจะเทากับรอยละ 6.29 ซ่ึงจะตํ่ากวา

อัตราเงินปนผล (Dividend Yield) จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะเทียบเคียง2จะมีอัตราเงิน

ปนผล (Dividend Yield)เทากับรอยละ 6.783 แตเน่ืองจาก ทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนน้ัน มีอายุคงเหลือของ

สัญญาเชา ที่เกินกวา 3 ปคิดเปนสัดสวนรายไดคาเชาเทียบกับรายไดคาเชารวมประมาณรอยละ 75.3 ในขณะที่

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงงานและ/หรือคลังสินคาซึ่งเปนทรัพยสินที่มีลักษณะใกลเคียงกับทรัพยสินที่

กองทรัสตจะลงทุนจํานวน 2 กองนั้น มีอายุคงเหลือของสัญญาเชา เกินกวา 3 ปคิดเปนสัดสวนรายไดคาเชาเทียบกับ

รายไดคาเชารวมประมาณรอยละ 10.3 และ 35.7 ตามลําดับซึ่งผูจัดการกองทรัสตและท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นวา

อายุคงเหลือของสัญญาเชาที่ยาวกวาจะมีความเส่ียงที่ตํ่ากวาแตขณะเดียวกันจะสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่ตํ่า

กวาอัตราเงินปนผลของกองทุนอสังหาริมทรัพยท่ีมีลักษณะใกลเคียง 

ท้ังน้ี หากพิจารณาประมาณการอัตราผลตอบแทนในปแรกของกองทรัสตในกรณีมีการกูยืมเงินจะเทากับรอยละ 

7.245แมวาจะสูงกวากรณีที่ไมมีการกูยืมเงินรอยละ 6.29แตผูลงทุนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเงินของ

กองทรัสตดวยเชนกัน 

อน่ึงการที่กองทุนลงทุนในทรัพยสินในราคาสูงสุดไมเกิน 4,481 ลานบาท จะทําใหไดผลตอบแทนรอยละ 7.24 เม่ือ

เปรียบเทียบกับกรณีท่ีลงทุนในราคาประเมินต่ําสุด4,220 ลานบาท โดยจะไดผลตอบแทนเทากับรอยละ 7.94 
                                                            

1ท้ังน้ีตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555กําหนดใหเม่ือบริษัทช้ีแจงถึงความเหมาะสมของราคาซื้อทรัพยสินเม่ือกองทรัสตซ้ือทรัพยสินในราคาท่ีสูงกวา
ราคาประเมินต่ําสุดเกินรอยละ 5 
2อสังหาริมทรัพยท่ีมีลักษณะเปนกรรมสิทธ์ิและ/หรือสิทธิการเชา (Freehold and/or Leasehold)  ท่ีมีมูลคาทุนจดทะเบียนมากกวา 3,000 ลานบาทและไมมีการกูยืมเงิน หรือ
กูยืมไดไมเกินรอยละ 10 
3อัตราเงินปนผลดังกลาว คํานวณจากอัตราเงินปนผล (Dividend Yield) เฉลี่ย 1 ป ยอนหลัง  (22 พฤศจิกายน 2556 – 21 พฤศจิกายน 2557) และราคาของหนวยลงทุนคํานวณ
เฉลี่ย 10 วันทําการ (10 พฤศจิกายน 2557 – 21 พฤศจิกายน 2557) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงงาน และ/หรือ คลังสินคาจํานวน 2 กอง ซ่ึงสูงกวาประโยชนตอบ
แทนของกองทรัสต ในกรณีท่ีไมมีการกูยืม 
5โดยกองทรัสตจะมีการกูยืมเงินจํานวน 1,370 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 29.1 ของมูลคาทรัพยสินรวมสูงสุดท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนครั้งแรก 
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โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทรัสตในกรณีตางๆ ดังน้ี 

 ราคาซ้ือ 
(ลานบาท) 

ผลตอบแทน 
(รอยละ) 

ผลตอบแทนของกองท่ี
นํามาเปรียบเทียบ  

(รอยละ) 
ราคาที่กองทรัสตจะทําการซื้อสินทรัพยโดยมี
การกูยืมเงิน 

4,481 7.24 N/A 

หากกองทรัสตซ้ือในราคาประเมินต่ําสุด 4,220 7.94 N/A 

ราคาที่กองทรัสตจะทําการซื้อสินทรัพยโดยไม
มีการกูยืมเงิน 

4,481 6.29 6.78 

นอกจากนี้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในตลาดขณะที่ทําการเสนอขายโดยผาน

กระบวนการสํารวจความตองการซ้ือ (Book BuildingProcess) โดยขึ้นอยูกับภาวะตลาดและมีการเสนอขาย

กองทรัสตอ่ืนในขณะนั้นหรือไม ตลอดจนผลตอบแทนของกองทรัสตอื่นท่ีเสนอขาย ณ เวลานั้นๆ อีกดวย 

การลงทุนในหนวยทรัสตของกองทรัสตน้ัน ถือวาเปนทางเลือกการลงทุนที่มีรูปแบบความเสี่ยงและผลตอบแทนที่

แตกตางจากลงทุนในตราสารการลงทุนประเภทอื่นๆหลายประเภท เชน ตราสารทุนและตราสารหน้ีซึ่งจะชวยกระจาย

ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Diversification) ใหแกนักลงทุนไดในระดับหน่ึง 

นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงท่ีนอยกวาการลงทุนใน

หนวยทรัสต เชน หุนกูภาคเอกชน พบวาประมาณอัตราการปนสวนแบงกําไรและแบงสวนทุนท่ีผูลงทุนจะไดรับจาก

การลงทุนในกองทรัสตจะมีอัตราที่สูงกวาเน่ืองจากการลงทุนในหนวยทรัสตน้ันมีความเส่ียงท่ีสูงกวาการลงทุนในหุนกู

ภาคเอกชน โดยอัตราผลตอบแทนของการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ํากวาที่นํามาเปรียบเทียบสามารถสรุปไดดังน้ี  

ทางเลือกการลงทุนทีน่ํามาเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน 

อัตราผลตอบแทนของหุนกูภาคเอกชนอันดับความนาเช่ือถือ
ระดับ BBB อายุ 10 ป(1) 

5.73% 

อัตราผลตอบแทนของหุนกูภาคเอกชนอันดับความนาเช่ือถือ
ระดับ BBB อายุ 30 ป(1) 

6.96% 

หมายเหตุ: (1) เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 โดยอางอิงจาก http://www.thaibma.or.th 
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อยางไรก็ตาม ทางเลือกการลงทุนท่ีนํามาเปรียบเทียบและแสดงดังมีรายละเอียดขางตนจะมีลักษณะเฉพาะของการ

ลงทุน (Investment Characteristics) ผลตอบแทนและความเส่ียง (Risk and Return) รวมถึงลักษณะเฉพาะของ

สินทรัพยรองรับ (Underlying Assets) ท่ีแตกตางไปจากหนวยทรัสตและทรัพยสินของกองทรัสต ดังนั้น การ

เปรียบเทียบประมาณอัตราการปนสวนแบงกําไรและแบงสวนทุนที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในกองทรัสตกับ

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางเลือกจึงเปนการแสดงเพ่ือเปนแนวทางเทาน้ัน ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลอื่นๆที่

ไดมีการจัดทําและเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับน้ี สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนขณะท่ีมีการเสนอขาย

หนวยทรัสต เปาหมายการลงทุน การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ีผูลงทุน

ยอมรับได (Risk Tolerance Level) เพื่อตัดสินใจในการลงทุนไดอยางเหมาะสม 

ท้ังน้ี ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูจัดการกองทรัสตและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาราคาลงทุนสูงสุดดังกลาวเปน

ราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได 

2.5.4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการกองทรัสตเกี่ยวกับความเหมาะสมของคาธรรมเนียม

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

โครงสรางคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ี ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะ

เรียกเก็บจากกองทรัสตเปนคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับทรัพยสินตามท่ีระบุในสัญญาแตงต้ังผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย ซ่ึงไดแก คาใชจายในการดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพยในสวนท่ีไมเปน

สาระสําคัญ (Minor Repair or Maintenance) คาคอมมิชช่ัน คาโฆษณาและสงเสริมการขาย คาเบ้ียประกันภัย คา

บํารุงสาธารณูปโภคสวนกลางและคาภาษีโรงเรือน เพื่อใหดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันดําเนินการบริหารจัดการ

ทรัพยสินของกองทรัสตอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เพื่อสรางระดับกําไรท่ีดีใหแกกองทรัสต อันจะเปน

การสรางผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมและมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหนวยทรัสต 

ในสวนของอัตราคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยแตละปตลอด 30 ป ซ่ึงจะมีการระบุไวในสัญญาแตงตั้ง

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้น จะเปนไปตามอัตราที่ตกลงรวมกันระหวางกองทรัสตและดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น และ

เม่ือพิจารณาจากประมาณการทางการเงินของกองทรัสต ท่ี จัดทําขึ้นโดยใชอัตราคาธรรมเนียมผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยดังที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย ท้ังผูจัดการกองทรัสตและท่ีปรึกษาทางการ

เงินเห็นวาการคิดอัตราคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมทําใหกองทรัสตเสียประโยชน โดยกองทรัสต

ก็ยังมีกําไรจากการดําเนินงานในระดับที่เหมาะสม 

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะ

เรียกเก็บจากกองทรัสต ท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจัดการกองทรัสตไดทําการเปรียบเทียบอัตราคาตอบแทนผูบริหาร
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อสังหาริมทรัพยกับอัตราคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Management Fee) ของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยอ่ืน ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจัดการกองทรัสตไดทําการคัดเลือกขอมูลและคํานวณอัตรา

คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพื่อใหสามารถนํามาเปรียบเทียบกับอัตรา

คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะเรียกเก็บจากกองทรัสตใหไดใกลเคียงกันมาก

ย่ิงขึ้น โดยในการดําเนินการดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คัดเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท้ังท่ีลงทุนในกรรมสิทธ์ิ (Freehold)และ/หรือสิทธิการเชา (Leasehold) 

ในโรงงาน และ/หรือ คลังสินคาท่ีมีขนาดกองทุนมากกวา 4,000 ลานบาทซึ่งมีการจัดทําและสงงบการเงิน

ของกองทุนที่ไดรับการตรวจสอบแลวท้ัง 2 รอบปบัญชีลาสุดโดยงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองมีการเปดเผยจํานวนเงินคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยในงบกําไรขาดทุน

ของกองทุนท่ีชัดเจน และขอบเขตการใหบริการหลักของผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองมีความคลายคลึงกับขอบเขตการใหบริการหลักของดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรชั่นแกกองทรัสต กลาวคือขอบเขตการใหบริการตองรวมถึงการทําหนาท่ีจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสินท่ีกองทุนเขาลงทุน การดูแลและซอมบํารุงอสังหาริมทรัพยของกองทุน รวมถึงการจัดใหมีบัญชี

และรายงาน รวมท้ังเอกสารหลักฐานใดๆท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานและการใชประโยชนจากทรัพยสิน ซึ่ง

จากเกณฑการคัดเลือกดังกลาว ท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจัดการกองทรัสตสามารถคัดเลือกกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยได ท้ังหมด  3กองทุน  (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคสกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยไทคอนและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียมแฟคทอรี่

แอนดแวรเฮาส ฟนด) 

2. คํานวณอัตราสวนคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอรายไดคาเชาและคาบริการ (Ratio of Property 

Management Fee to Rental and Service Revenue) ของท้ัง 3 กองทุน โดยอางอิงจากงบการเงิน 2 รอบ

ปบัญชีลาสุดของกองทุนท้ัง 3 กองทุนท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน

และผูจัดการกองทรัสตตองมีการคํานวณอัตราสวนดังกลาวของทั้ง 3 กองทุนท่ีคัดเลือกมา เพื่อใหสามารถ

เปรียบเทียบกับอัตราคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะเรียกเก็บจาก

กองทรัสตใหไดใกลเคียงกันย่ิงขึ้นโดยท่ีคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

จะเรียกเก็บจากกองทรัสตน้ันจะคิดเปนรอยละของรายไดคาเชา/คาบริการท้ังหมดของกองทรัสต โดยไมรวม

รายไดจากเงินลงทุนอ่ืนของกองทรัสต 

ท้ังน้ี ขอมูลเก่ียวกับอัตราสวนคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอรายไดคาเชาและคาบริการของทั้ง 3 กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับการคัดเลือก สามารถสรุปออกมาไดในรูปของคาทางสถิติท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
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อัตราสวนคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอ 
รายไดคาเชาและคาบริการ 

จํานวนกองทุนท่ีเปนตัวอยาง 3 

คาเฉลี่ย (Mean)   7.09% 

คามัธยฐาน (Median) 6.76% 

หมายเหตุ: คํานวณจากงบการเงิน2 รอบปบัญชีลาสุดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจํานวน 3 กองทุนที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑ

ที่กําหนดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจัดการกองทรัสต โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทั้งหมดไดจดทะเบียนซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพยในปจจุบัน โดยตัวเลขคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีนํามาคํานวณน้ันคือคาธรรมเนียมผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย (Base Fee และ Incentive Fee) จากงบการเงิน 2 รอบปบัญชีลาสุดที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชี 

ท้ังน้ี หากนําคาธรรมเนียมในการจัดการทรัพยสินท่ีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะเรียกเก็บจากกองทรัสตมีคํานวณ

เทียบกับสัดสวนรายไดประมาณการ อัตราคาธรรมเนียมจะมีอัตราที่ไมเกินรอยละ 2.69ของรายไดคาเชาท้ังหมดของ

กองทรัสต (คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดจากทรัพยสินตลอดระยะเวลา ประมาณการโดยบริษัท กรุงเทพ

ประเมินราคา จํากัด และบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสิน) โดยไม

รวมรายไดจากเงินลงทุนอ่ืนของกองทรัสต จะเห็นวาอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวยังตํ่ากวาคาเฉล่ีย (Mean) และมัธย

ฐาน (Median) ของอัตราสวนคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอรายไดคาเชาและคาบริการของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยตัวอยางทั้ง 3 กองใน 2 รอบปบัญชีลาสุดซึ่งอยูในชวงระหวาง รอยละ 6.76 – รอยละ 7.09 

ท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจัดการกองทรัสตมีความเห็นรวมกันวาคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะ

จายใหแกดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นน้ันอาจตํ่ากวาคาเฉลี่ยท่ีนํามาแสดงใหดูไดเน่ืองจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน

เปนเจาของและผูบริหารงานในทรัพยสินหลักท่ีลงทุนคร้ังแรกมาต้ังแตป2554 และเปนผูประกอบการรายหน่ึงใน

ประเทศไทยที่มีประสบการณและความเช่ียวชํานาญในการบริหารงานอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ

อาคารโรงงาน อีกทั้งยังมีความชํานาญในการบริหาร จัดการ และมีทีมงานดานตางๆที่มีประสบการณและมี

ประสิทธิภาพ โดยดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันน้ันถือวาเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ พรอมทั้งมีความคุนเคยกับทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกเปนอยางดี 

2.6 การกูยืมเงิน 

กองทรัสตอาจกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็ตาม โดยตองจะปฏิบัติตาม

หลักเกณฑการกูยืมเงิน หรือการกอภาระผูกพันตามที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด หรือตามท่ีระบุไวในสัญญากอต้ัง 

ทรัสต ทั้งน้ี กองทรัสตจะดําเนินการกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพันไดแตเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
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 กองทรัสตจะกูยืมเงินไดแตเฉพาะการกูยืมเงินเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

1. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาซ่ึงเปนทรัพยสินหลักเพิ่มเติม 

2. นํามาใชในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต 

3. นํามาใชเพื่อการดูแล ซอมบํารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพยสินของกองทรัสต ไดแกอสังหาริมทรัพยของ

กองทรัสต หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพดีและพรอมนําไปจัดหา

ผลประโยชน 

4. ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินที่มีอยูแลวซ่ึงเปนของกองทรัสตหรือท่ีกองทรัสตมีสิทธิการเชา

เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสต 

5. ชําระเงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต 

6. เหตุจําเปนอื่นใดตามท่ีผูจัดการกองทรัสตเห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรัสตและเปนไปเพื่อประโยชน

ของผูถือหนวยทรัสต 

ท้ังน้ี การกูยืมเงินจะกระทําโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ และในกรณีท่ีเปนการกูยืมเงินเพื่อ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาตามวัตถุประสงคที่ 3 หรือเพื่อตอเติมหรือ

กอสรางอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินที่มีอยูแลวท่ีกองทรัสตมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาตามวัตถุประสงคท่ี 4 

กองทรัสตจะตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชา 

ในสวนของอัตราสวนการกูยืมเงินของกองทรัสต กองทรัสตมีขอจํากัดในการกูยืมเงินไดไมเกินอัตราสวนรอยละ 35 

ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต และในกรณีที่กองทรัสตมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

(Investment grade) มูลคาการกูยืมจะไมเกินรอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 

เงื่อนไขพิเศษ 

กองทรัสตอาจะเขาทําสัญญาซ้ือขายตราสารอนุพันธ (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง 

(Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk)และ/หรืออัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ที่

เกิดขึ้นจากการกูยืมเงินไมวาท้ังจํานวนหรือบางสวน เชน กองทรัสตอาจจะเขาลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบ้ีย

กับคูสัญญาท่ีเปนธนาคารพาณิชยเพื่อปองกันความเส่ียงจากความไมแนนอนของอัตราดอกเบี้ย 
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 การกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต ใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

ทรัพยสินของกองทรัสตดังตอไปน้ี 

1. การกอภาระผูกพันซ่ึงเก่ียวเนื่องกับการทําขอตกลงหลักที่กองทรัสตสามารถกระทําไดตามขอกําหนดใน

ประกาศทจ. 49/2555 และท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม เชน การนําทรัพยสินของกองทรัสตไปเปนหลักประกันการ

ชําระเงินกูยืมตามสัญญาน้ี 

2. การกอภาระผูกพันท่ีเปนเร่ืองปกติในทางพาณิชยหรือเปนเร่ืองปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั้น 

 วิธีการกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพัน  

กองทรัสตจะกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ และปฏิบัติตาม

หลักเกณฑวิธีการกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพัน ดังตอไปน้ี 

1. ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันเหนือ

ทรัพยสินของกองทรัสต และพิจารณาถึงหลักเกณฑและวิธีการในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพัน จากนั้น

นําเสนอตอทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป 

2. ทรัสตีเปนผูลงนามผูกพันกองทรัสตในการเขาทําสัญญาเพื่อกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของ

กองทรัสต 

3. กรณีที่กองทรัสตตองนําทรัพยสินของกองทรัสตไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินอันเปนการกอภาระผูกพัน

ใหมเหนือทรัพยสินของกองทรัสต การใหหลักประกันดังกลาวกองทรัสตตองไดรับอนุมัติโดยมติของผูถือ

หนวยทรัสต 

 ท้ังน้ี กองทรัสตไมตองไดรับอนุมัติโดยมติของผูถือหนวยทรัสต หากเปนกรณีการใหหลักประกันท่ีมีอยูแลว

หรือการเพิ่มวงเงินหลักประกันใหแกผูใหกูหรือเจาหน้ีรายเดิมจากหลักประกันที่มีอยูแลวตามท่ีไดระบุไวใน

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตหรือหนังสือชี้ชวน หรือกรณีท่ีผูใหกูหรือเจาหน้ีรายเดิม

โอนสิทธิเรียกรองตามสัญญากูยืมเงิน และ/หรือ หลักประกันท่ีมีอยูแลวแตเดิมใหแกผูรับโอนสิทธิเรียกรอง

ซึ่งเปนผูใหกูหรือเจาหน้ีรายใหม 

4. กรณีที่กองทรัสตกูยืมเงินเพื่อการดูแล ซอม บํารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพยสินของกองทรัสต หรือตอเติม 

หรือกอสรางอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทรัสตหรือที่กองทรัสตมีสิทธิการเชา เพื่อ
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ประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสต  ผูจัดการกองทรัสตตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่

เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  

การกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพันกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของทรัสตี 

กองทรัสตอาจกูยืมเงิน โดยการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน หรือเขาทําสัญญาที่มีลักษณะเปนการกูยืม กอภาระ

ผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต และ/หรือ ทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตีไดตามหลักเกณฑ

ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคําส่ังท่ีเก่ียวของอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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2.6.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญากูยืมและรายละเอียดการวางหลักประกันการกูยืมเงนิ 

ในการลงทุนครั้งแรกของกองทรัสตกองทรัสตจะใชแหลงเงินทุนสวนหน่ึงจากการกูยืมเงิน โดยกองทรัสตจะเขาทํา

สัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งหรือหลายแหง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใดที่สามารถให

สินเชื่อแกกองทรัสตได (รวมเรยีกวา “ผูใหกู”) ภายหลังวันกอต้ังกองทรัสตท้ังน้ี ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ีในเบื้องตน

ผูใหกูอาจเปนหรือรวมถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยผูใหกูไดเสนอวงเงินสินเชื่อประเภทตาง ๆ รวม

จํานวนสินเช่ือท่ีตองชําระไมเกิน 1,470 ลานบาท โดยขอกําหนดและเงื่อนไขของการกูยืมเงินดังกลาวจะเปนไปตามที่

กําหนดในสัญญาเงินกูสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหหลักประกัน และเอกสารทางการเงินท่ีเก่ียวของ ระหวางกองทรัสต

และผูใหกูโดยมีรายละเอียดเบื้องตนหลักดังตอไปนี้ 

ผูกู 
ทรัสตีกระทําในนามทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

วงเงินกู (ลานบาท) วงเงินกูระยะยาวรวมจํานวนไมเกิน 1,370 ลานบาท 

- เพื่อใชในการเขาซ้ือทรัพยสินหลักในการลงทุนคร้ังแรกและ/หรือ เพื่อใชชําระ
คืนหน้ีเงินกูยืมของกองทรัสตท่ีใชในการซ้ือทรัพยสินหลัก(Refinance)  

และ/หรือ 

วงเงินกูระยะส้ัน รวมถึงวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน จํานวนรวมไมเกิน 100 ลานบาท 

- เพื่อใชในการสนับสนุนการจายคืนเงินประกันการเชาและการบริการและ/หรือ 
เพื่อใชชําระคืนหน้ีเงินกูยืมของกองทรัสตท่ีใชในการจายคืนเงินประกันการเชา
และการบริการ (Refinance) 

อัตราดอกเบี้ยและ 
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การจัดหาเงินกูยืม  

อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกูยืม ในชวง 5 ปแรกของ
อายุสัญญาเงินกูเฉล่ียตอปรวมไมเกินอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี 
ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR)โดยในปท่ี 1 อัตรา
ดอกเบี้ยไมเกิน MLR – รอยละ 1.5เวนแต กรณียกเวนบางประการท่ีอาจระบุใน
สัญญาเงินกู 

อน่ึง อัตราดอกเบี้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบ้ีย
สําหรับเงินกูของลูกคารายใหญช้ันดีของธนาคารพาณิชย 4 แหง ไดแกธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงอัตราดังกลาวอาจมี
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การเปล่ียนแปลงไดตามประกาศของสถาบันการเงินแตละราย 

ระยะเวลาชําระคืนเงินกู
และการสิ้นสุดสัญญา
เงินกู 

วงเงินกูยืมระยะยาว 1,370 ลานบาท 

- ระยะเวลารวมไมเกิน 12 ป ไดรับยกเวนการชําระคืนเงินตน 5 ปแรก เวนแต
กรณีมีการชําระหน้ีเงินกูคืนกอนกําหนด 

และ/หรือ 

วงเงินกูยืมระยะส้ันไมเกิน 100 ลานบาท 

- ระยะเวลาไมเกิน 1 ป และมีการพิจารณาทบทวนวงเงินทุกป 

การชําระดอกเบ้ีย ชําระรายเดือน 

การชําระเงินตน ชําระคืนท้ังจํานวน ณ วันครบกําหนดอายุเงินกู และ/หรือชําระคืนเงินตนบางสวน
กอนวันครบกําหนดอายุตามที่จะระบุในสัญญาเงินกู อน่ึง กองทรัสตสามารถรี
ไฟแนนซ (Refinance) เงินกูท้ังจํานวนหรือบางสวนได  ซึ่งในการรีไฟแนนซเงินกู
ดังกลาว ทรัสตีจะพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน เงื่อนไขในสัญญาเงินกู 
อัตราดอกเบ้ีย รวมถึงสถานะทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต ท้ังน้ี 
เพื่อใหกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตไดรับประโยชนสูงสุด 

หลักประกันการกูยืม 1. การจํานอง และ/หรือ การโอนสิทธิในสัญญาเชาที่ดิน และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ 
ตลอดจนอาจรวมถึง อาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาท้ังหมดท่ี
กองทรัสตลงทุนคร้ังแรก  

 (รายละเอียดราคาประเมินตามวิธีคิดตนทุนทดแทนเปนไปตามสวนท่ี 2 ขอ 
2.3.1 ราคาประเมินและมูลคาสูงสุดท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุน) 

2. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย และสลักหลังใหผูใหกูเปน
ผูรับผลประโยชนและผูเอาประกันภัยรวม 

3. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาและบริการของผูเชาท่ีมีอายุมากกวา 
3 ป 

4. หลักประกันการกูยืมอ่ืน ๆ (ถามี) ตามท่ีกองทรัสตและผูใหกูอาจจะกําหนดใน
สัญญาเงินกู 

การดําเนินการที่เก่ียวของกับ 1. - 4. ขางตน จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภาย
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีผูใหกูกําหนด 

ขอปฏิบัติทางการเงิน - ผูกูจะตองดํารงสถานะอัตราสวนการกอหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอทรัพยสิน
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หลัก (KeyFinancial 
Covenants) 

รวมของกองทรัสต ไมเกินรอยละ 35 

- ผูกูจะตองดํารงสถานะอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอกําไรจากการ
ดําเนินงาน กอนดอกเบ้ียและคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเส่ือม คาตัด
จําหนายปรับปรุงดวยรายการอ่ืนที่มิใชเงินสด (the Funded Interest-
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไมเกินกวา 5.5 เทา โดยอัตราสวน 
ดังกลาว คํานวณจากงบการเงินประจําปปฏิทินและจะถูกตรวจสอบในงวด
แรกภายหลังวันท่ีกอต้ังกองทรัสต 

ขอตกลงหลกัของผูกู 
(KeyCovenants) 

ผูกูตกลงวาจะไมดําเนินการใด ๆ รวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหกูหรือไดรับยกเวนตามที่ระบุในสัญญา
เงินกู 

- กอหนี้ท่ีมีดอกเบ้ียหรือกอหน้ีหรือภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับสถาบัน
การเงินอ่ืนท่ีอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคืนหนี้เงินกูใหแก
ผูใหกูหรือสงผลกระทบตอผลประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตอยาง
มีนัยสําคัญ 

- กอภาระผูกพันอ่ืนใดเหนือทรัพยสินท่ีกองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรก เวนแต
ทรัพยสินในอนาคตของกองทรัสตหรือการกอภาระผูกพันที่เปนปกติในทาง
พาณิชย 

- ในกรณีท่ีผูกูจะทําสัญญาเชาและสัญญาบริการท่ีมีอายุสัญญามากกวา 3 ป 
จะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหกู ยกเวนในบาง
กรณี(เชน กรณีอายุสัญญาเชาและสัญญาบริการมากกวา 3 ป แตไมเกิน 10 
ป ท่ีมีอัตราคาเชาและบริการเฉลี่ยรายเดือนของสัญญาเชาและสัญญา
บริการดังกลาวสูงกวาอัตราคาเชาและคาบริการเฉล่ียรายเดือนของสัญญา
กอนหนา และไมมีการจายคาเชาลวงหนา ท้ังน้ี เงินประกันการเชาและการ
บริการตามปกติของสัญญาไมถือเปนคาเชาลวงหนา เปนตน) ท่ีสามารถ
กระทําไดโดยผูกูและผูใหกูจะตกลงในเง่ือนไขกันตอไป 

กรณีผิดสัญญา(Events 
of Default) 

กรณีผิดสัญญามาตรฐานตาง ๆ และกรณีผิดสัญญาอื่นใดตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
สัญญาเงินกู ท่ี คู สัญญาตกลงกัน โดยอาจรวมถึงกรณีผิดสัญญาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารอสังหาริมทรัพย (เวนแตสามารถแกไขหรือไดรับการยกเวน
การผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีอนุญาตในสัญญาเงินกู และ/หรือ อยูภายใต
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ขอยกเวนบางประการที่อาจระบุในสัญญาเงินกู 

คาธรรมเนียมการชําระ
หนี้กอนครบกําหนด 

ไมมี 

ขอกําหนดและเงื่อนไข
อ่ืน 

นอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีระบุขางตน ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการให
สินเ ช่ือน้ีให เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูที่คูสัญญาตกลงกันภายใต
หลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

เงินกูสําหรับใชในการสนับสนุนการจายคืนเงินประกันการเชาและการบริการจํานวนไมเกิน 100 ลานบาทนั้น จํานวน

เงินท่ีกองทรัสตจะกูยืมจริงจากสถาบันการเงินเพื่อดําเนินการดังกลาวอาจตํ่ากวาจํานวนตามท่ีเปดเผยไวขางตน 

ตลอดจน เงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการกูเงินและหลักประกัน อาจจะแตกตางจากท่ีเปดเผยขางตน โดยขึ้นอยูกับ

ปจจัยตางๆเชน สภาวะดอกเบี้ยในตลาด จํานวนเงินท่ีตองใชจริงในการสนับสนุน การคืนเงินประกันการเชาและการ

บริการ กระแสเงินสดในอนาคตจากการดําเนินงานของกองทรัสต เงื่อนไขในสัญญาเงินกูท่ีกองทรัสตจะไดรับ เปนตน 

โดยผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาใชเงินกูดังกลาวในจํานวนท่ีเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนท่ีดีท่ีสุดตอ

กองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

อยางไรก็ดี กองทรัสตอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินซ่ึงผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก 

สวนท่ี 2  ขอ 1.2.4 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นอันเปนผลจากการท่ีกองทรัสตกูยืมเงิน 

2.6.2 ประโยชนของการกูยืมเงินของกองทรัสตตอผูลงทุน 

บริษัทฯ มีความเห็นวาการกูยืมเงินเพื่อใชสําหรับการลงทุนในทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรกนั้นจะเปน

ประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต เนื่องจากจะชวยใหกองทรัสตมีโครงสรางการบริหารเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ

ตนทุนในการลงทุนตํ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอขายหนวยทรัสตเพิ่มเติม สงผลใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยทรัสตดี

ข้ึน ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของกองทรัสตดวย ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบ้ีย

ท่ีกองทรัสตตองชําระในการกูยืมเงินในคร้ังน้ีก็อยูในเกณฑท่ีใกลเคียงกับอัตราการกูยืมเงินของลูกคาช้ันดีท่ีธนาคาร

พาณิชยในประเทศสวนใหญเสนอใหกับลูกคาของตนในอุตสาหกรรมท่ีใกลเคียงกัน และอยูภายใตเงื่อนไขท่ีใกลเคียง

กัน (เชน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับสิทธิระหวางเจาหน้ีและผูถือหุน / หนวยทรัสต และปจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ) ซึ่งตํ่ากวาตนทุน

เงินในสวนทุนของกองทรัสตอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี วงเงินท่ีกองทรัสตไดรับยังมีระยะเวลาปลอดเงินตนยาวถึง 

5ป และมีวงเงินกูรองรับรวมกันเปนระยะเวลายาวถึง 12ป อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสตไดรับขอเสนอในการ

กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยท่ีมีขอกําหนดและเง่ือนไขดีกวาในปจจุบัน (เชน อัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาระยะเวลาชําระ
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ชําระคืนเงินกูนานกวา ไมมีหลักประกันการกูยืม) ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิ์ในการใชเงินกูยืมจากขอเสนอ

ดังกลาว โดยผูจัดการกองทรัสตจะแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบถึงการเปล่ียนแปลงกอนการใชวงเงินดังกลาว 

2.6.3 ความสัมพันธ และเหตุผลความจําเปนของการกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของ และความเห็นเกี่ยวกับเง่ือนไข

ตามสัญญากูยืมเงิน 

 (1) ความสัมพันธระหวางทรัสตีกับผูใหกูยืมเงิน 

เวนแตในกรณีท่ีมีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของหนวยงานอื่นท่ีมีอํานาจหนาที่

ประกาศกําหนดหามมิใหกองทรัสตกูยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตี กองทรัสตอาจมีการกูยืมเงิน

ท้ังหมดหรือบางสวนจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของทรัสตีเพราะผูใหกูรายหน่ึงมีการถือหุนอยูในสัดสวนรอย

ละ 99.99 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของทรัสตี ซึ่งในการกูยืมดังกลาวกองทรัสตจะดําเนินการ

ใหเปนไปตามประกาศท่ีเก่ียวของ 

 (2) เหตุผลความจําเปนของการกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี 

บริษัทฯ เห็นวาการกูยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีน้ันจะตองเปนกรณีท่ีมีความสมเหตุสมผล

และไมทําใหกองทรัสตเสียประโยชน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญาเงินกูท่ีเปนเงื่อนไขทางการคา

ตามปกติและเปนประโยชนตอกองทรัสต และผูใหกูน้ันมีความเขาใจในธุรกิจและทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะ

เขาลงทุนเปนอยางดี 

 (3) ความเห็นเก่ียวกับเงื่อนไขตามสัญญากูยืมเงิน 

ธุรกรรมการกูยืมเงินของกองทรัสตดังกลาวเปนธุรกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีใหแกกองทรัสต เชน มี

ขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกองทรัสต โดยเงื่อนไขดังกลาวจะมี

ลักษณะที่สามารถเทียบเคียงไดกับเงื่อนไขปกติท่ีผูใหกูเสนอใหกับลูกคารายอื่นในอุตสาหกรรมท่ีใกลเคียง

กัน และมีรูปแบบความเส่ียงท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งทรัสตีไมสามารถเขามาแทรกแซงและมีอิทธิพลในการ

พิจารณาอนุมัติและการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูของผูใหกูได 

นอกจากน้ี ผูใหกูท่ีเปนบุคคลท่ีไมมีความเก่ียวโยงกับทรัสตีสามารถยอมรับเงื่อนไขเงินกูดังกลาวไดซึ่งเปน

ขอบงชี้ไดวาเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูดังกลาวเปนเงื่อนไขท่ีเปนไปตามทางการคาปกติและไมทําให

กองทรัสตเสียประโยชน 
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ท้ังน้ี บริษัทฯ เห็นวาธุรกรรมท่ีกองทรัสตจะกูยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีไมไดกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและทําใหกองทรัสตเสียประโยชน เนื่องจากเปนไปตามทางการคาปกติ (Arm’s 

Length Basis) และเปนประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต  
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3. ขอพิพาทหรือขอจํากัดในการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย 

3.1 โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 2 

 โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

สามารถเขาออกไดจากถนนเจาคุณทหารโดยเชื่อมตอกับถนนของการรถไฟแหงประเทศไทย ซ่ึงดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน จะดําเนินการเพ่ือใหกองทรัสตไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อเเปนทางเขาออก

จากถนนสาธารณะสูท่ีดินของโครงการดังกลาว โดยดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะรับภาระคาใชจายในการ

ดําเนินการดังกลาว ภายใตเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญาตกลงกระทําการนอกจากน้ี สําหรับที่ดินท่ีปกเสาพาด

สายไฟฟาเขาโครงการน้ันเปนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะดําเนินการเพ่ือให

กองทรัสตสามารถเชาท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนพื้นท่ีปกเสาพาดสายไฟฟา  และดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น จะรับภาระคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวเชนกัน(โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนท่ี 2 ขอ 1.1.7 

ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไมสามารถใชทางเขาออกและปกเสาพาดสายไฟฟา ของโครงการศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 และสวนท่ี 2 ขอ 2.4.2 (1) 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ) 

3.2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

 เน่ืองจากทางเขาออกดานทิศเหนือ ท่ีผานท่ีดินโฉนดเลขท่ี 6781 ไปยังถนนบางนา-ตราด ไดมีการดําเนินการจด

ทะเบียนภาระจํายอมเร่ืองทางเดิน เพื่อเปนภารยทรัพยใหแกท่ีดินโฉนดเลขที่ 666 แลว แตไมไดมีการดําเนินการจด

ทะเบียนภาระจํายอมเปนภารยทรัพยใหแกที่ดินโฉนดเลขที่ 38919อยางไรก็ดี ยังมีทางเขาออกอีกทางหนึ่งทางดาน

ทิศตะวันออกของโครงการ ซ่ึงเปนหนึ่งในทางเขาออกหลัก ท่ีเปดใหผูเชาใชเปนทางเขาออกอยูแลว โดยผานทางเชื่อม

ระหวางทรัพยสินและถนนเลียบคลองชลหารพิจิตร โดยทางเช่ือมมีความกวางประมาณ 8 เมตรสําหรับทางเขา และ

ประมาณ 8 เมตรสําหรับทางออก ไดรับอนุญาตในการกอสรางจากกรมชลประทานตามหนังสืออนุญาตที่ ชจ 

021/2554 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรียบรอยแลว และถนนเลียบคลองฯ มีผิวการจราจรพรอมไหลทางกวางรวม

ประมาณ 20 เมตร (ฝงละ 10 เมตร) เขตทางกวางประมาณ 130 เมตร โดยสามารถเชื่อมตอไปยังถนนบางนา-ตราด

และถนนสุขุมวิทไดดังน้ัน แมเหลือทางเขาออกเพียงทางเดียว ก็ไมสงผลกระทบตอการใชงานของผูเชาในโครงการ

ท้ังน้ี แมกรมชลประทานสงวนสิทธิในการปดทางเชื่อมเพ่ือประโยชนทางการชลประทาน แต มีความเส่ียงต่ํามากที่

กรมชลประทานจะปดทางเช่ือมตอดังกลาว เนื่องจากเงื่อนไขของการอนุญาตของกรมชลประทานกําหนดวาจะตอง

เปดถนนเปนทางสาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหผานไปมาไดและใหใชทางเช่ือมเพื่อสาธารณะ
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ประโยชน (โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนท่ี 2 ขอ 1.1.6 ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไมสามารถใชทางเขาออก

ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)) 

3.3 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

 กอนจะดําเนินการโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ผูเชาพื้นท่ีหลังคาเพ่ือผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่

ติดต้ังบนหลังคา(Solar Rooftop PV System) จะตองไดรับใบอนุญาตจาก กกพ. ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตผลิตพลังงาน

ควบคุม (พ.ค. 2) รวมทั้งไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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4. การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

4.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

การเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนคร้ังแรก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีดี

และตอเน่ืองในระยะยาวใหแกผูถือหนวยทรัสต โดยผูจัดการกองทรัสตมีกลยุทธในการจัดหาผลประโยชนดังน้ี  

 การบริหารทรัพยสิน 

ผูจัดการกองทรัสตและผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสตในแตละป โดย

เปรียบเทียบกับงบประมาณประจําปรวมถึงผลประกอบการของกองทรัสตในอดีต เพื่อใหกองทรัสตไดรับ

กําไรจากการดําเนินงาน หากผลประกอบการของกองทรัสตไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูจัดการ

กองทรัสตจะวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถบรรลุ

เปาหมายที่คาดไว 

 การกําหนดคาเชาใหเหมาะสม 

 การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน พรอมท้ังควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน 

 การเพิ่มศักยภาพของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนโดยการดูแลรักษาพื้นที่ของโครงการและพัฒนา

ปรับปรุงภาพลักษณของทรัพยสิน 

หลังจากกองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสิน กองทรัสตจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมีสิทธิการเชาในที่ดิน อาคารและ

ระบบสาธารณูปโภค ผูจัดการกองทรัสตมีนโยบายท่ีจะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีเขาลงทุนครั้งแรก 

โดยนําพื้นท่ีของทรัพยสินดังกลาวออกใหเชาแกผูเชา ท้ังน้ี ผูจัดการกองทรัสตจะวาจาง ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

ใหทําหนาท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดย ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะเปนผูดําเนินการติดตอและหาลูกคาและผูที่

สนใจจะใชบริการ และ/หรือ เชาพื้นท่ีของทรัพยสินท่ีกองทรัสตเขาลงทุน 

กองทรัสตจะเขาทําสัญญาเชากับผูเชาโดยตรง สัญญาดังกลาวจะมีความเปนมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑและเง่ือนไข

ของสัญญาคลายคลึงกันสําหรับผูเชาทุกราย ทั้งน้ี รูปแบบของสัญญาท่ีกองทรัสตจะเขาทํากับผูเชา  

จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชนดังที่ไดกลาวไปแลว รายไดและกระแสเงินสดที่กองทรัสตจะไดรับจากการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตลงทุนคร้ังแรก ไดแก 
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รายไดคาเชาพื้นท่ี  

เปนรายไดท่ีกองทรัสตจะไดรับจากการปลอยเชาอาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาใหแกผูเชา ซึ่งผูเชาจะใช

อาคารดังกลาวเพื่อประกอบกิจการของตนเอง นอกจากน้ี กองทรัสตจะไดรับคาเชาเพิ่มเติมจากการปลอยเชาหลังคา

ของอาคารคลังสินคาเพื่อติดต้ังแผงโซลาเซลลเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Rooftop) โดย

กองทรัสตจะเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจากการปลอยเชาดังกลาว โดยกองทรัสตจะเขาทําสัญญาใหเชาอาคารกับ

ผูเชาโดยตรง 

ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียดสวนสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดในสวนท่ี 2 ขอ 

6 รายการระหวางกัน 

4.2 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ผูจัดการกองทรัสตจะแตงตั้งดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในทรัพยสินที่กองทรัสตเขา

ลงทุนคร้ังแรก โดยดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งดําเนินธุรกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยดานธุรกิจอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และอาคารโรงงานท่ีไดมาตรฐานในระดับสากล และ

มีคณะผูบริหารท่ีมีประสบการณมากกวา 20 ปใหทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะ

เขาลงทุน เพื่อดําเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว 

4.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณในการบริหารอสังหาริมทรัพยประเภทที่กองทรัสตลงทุน 

นอกเหนือจากการที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันจะเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยในทรัพยสินท่ีกองทรัสตเขาลงทุนคร้ังนี้ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ันยังเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิว

เอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด ในทรัพยสินดังตอไปน้ี 

 โครงการอาคารคลังสินคาKao 1 และ โครงการอาคารคลังสินคา Kao 2 ต้ังอยูตําบลดอนหัวฬอ อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 โครงการ Primus ต้ังอยูตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 โครงการ DKSH Consumer ต้ังอยูบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 20 ตําบลศีรษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง (บาง

พลี) จังหวัดสมุทรปราการ 

 โครงการ DKSH 3M ตั้งอยูบนถนนบางนาตราดฝงขาเขา บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 20 ตําบลศีรษะจรเขใหญ 

อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ 
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 โครงการ DKSH บางปะอิน ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

(พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 โครงการ DucatiPhase 1 ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดงจังหวัด

ระยอง 

 โครงการ Healthcareต้ังอยูบนถนนบางนา-ตราด ฝงขาเขาบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 20 ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ 

 โครงการ Kao 3 ต้ังอยูท่ีตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ตั้งอยูที่หมูท่ี 11 ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ต้ังอยูท่ีเขตประกอบการเหมราช สระบุรี  ตําบลหนองปลาหมอ และ

ตําบลบัวลอย  อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 โครงการ Ducati Phase 2 ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง 

 โครงการ 3M Phase 2 ต้ังอยูที่ ถนนบางนา-ตราด กม.20  ตําบลศีรษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง (บาง

พลี) จังหวัดสมุทรปราการ 

 โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ต้ังอยูท่ีหมู 10 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี และ 

 ระบบปรับอากาศในโครงการ Healthcare ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 88/5-6 หมูท่ี 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

4.2.2 คาตอบแทนที่จะไดรับจากกองทรัสต 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทรัสตเปนรายป ซึ่งจะประกอบ

ไปดวยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงรวมกับอัตรากําไรท่ีกําหนดไวแนนอนรายปไมเกินอัตรารอยละ 3(สาม) ตอปของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต (NAV)(ตามที่กําหนดไวในสวนท่ี 2 ขอ 11.1 คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดตลอด

อายุกองทรัสต) และคาธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคารและการกอสรางพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในอัตราไม

เกินรอยละ 2(สอง) ของมูลคากอสรางเฉพาะกรณีทรัพยสินอื่นท่ีมิไดมาจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต

(ตามที่กําหนดไวในสวนท่ี 2 ขอ 11.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดรายคร้ัง) 
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4.2.3 ความสัมพันธเชิงการถือหุนหรือความเกี่ยวของทางธุรกิจกับผูจัดการกองทรัสต 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นซึ่งทําหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต และบริษัทฯ  ในฐานะผูจัดการ

กองทรัสต มีความสัมพันธจากการที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นเปนผูถือหุนใหญของผูจัดการกองทรัสต โดยดับบลิว

เอชเอ คอรปอเรชั่นถือหุนในผูจัดการกองทรัสตคิดเปนรอยละ 99.99ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทดังกลาวและเปนผูมีอํานาจควบคุมผูจัดการกองทรัสต 

4.2.4 อสังหาริมทรัพยอ่ืนภายใตการจัดการของผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่อาจแขงขันในทางธุรกิจกับ

อสังหาริมทรัพยของกองทรัสต 

ตามท่ีไดระบุไวในขอ 4.2.1 วานอกเหนือจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยในทรัพยสินที่

กองทรัสตเขาลงทุนคร้ังน้ีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นยังเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนดแวรเฮาส ฟนด  

การจัดหาผลประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เชน 

 ธุรกรรมของกองทรัสตที่เกิดจากการบริหารงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจถูกพิจารณาวาจัดทําข้ึน

เพื่อประโยชนของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 

 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน อาจสนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรัพยสินท่ีเก่ียวเน่ืองกับอสังหาริมทรัพยหรือ

ธุรกรรมอ่ืนที่อาจมีการแขงขันโดยตรงกับกองทรัสต 

 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ยังทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด (“กองทุนฯ”) อีกดวย ซ่ึงตามท่ีไดรับการ

แตง ต้ังจากกองทุนฯ  ดับบลิวเอชเอ  คอรปอเรชั่น  ทําหนา ท่ีบริหารและจัดหาผลประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพยของกองทุนฯ ซึ่งมีลักษณะและท่ีต้ังใกลเคียงกับทรัพยสินหลักท่ีจะเขาลงทุนของกองทรัสต  

และ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน มีขอผูกพันท่ีจะไมแขงขันกับกิจการของกองทุนฯ ตามสัญญาตกลงกระทํา

การท่ีไดใหแกกองทุนฯ จํานวน 4 ฉบับ ซึ่งแตละฉบับจัดขึ้นในเวลาท่ีกองทุนฯ ลงทุนในทรัพยสินของ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น แตละคร้ัง ต้ังแตเวลาท่ีจัดต้ังกองทุนฯ และการเพิ่มทุนแตละคร้ัง รวม 3 คร้ัง  

สัญญาตกลงกระทําการท้ัง 4 ฉบับ จะมีความคลายคลึงกัน แตแตกตางกันในรายละเอียดและทรัพยสินของ

กองทุนฯ ท่ีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีขอผูกพันท่ีจะไมแขงขัน  สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทํา

การทั้ง 4 ฉบับรวมไดดังน้ี  
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o ดับบลิวเอชเอคอรปอเรชั่นตกลงและรับรองตอกองทุนฯวาภายหลังการเขาลงทุนของกองทุนฯโดย

ไดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการคลังสินคาและโรงงานตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน

สัญญาการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยและโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยดับบลิวเอชเอพรีเม่ียมแฟคทอรี่แอนดแวรเฮาสฟนด (“ทรัพยสินที่กองทุนเขา

ลงทุน”) ดับบลิวเอชเอคอรปอเรช่ันจะตกลงเกี่ยวกับการไมแขงขันกับกิจการของกองทุน

ดังตอไปนี้ 

ในการดําเนินธุรกิจประเภทคลังสินคาและ/หรือโรงงานของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน หาก

ดับบลิวเอชเอคอรปอเรช่ัน มีความประสงคท่ีจะเสนอทรัพยสินอ่ืนใหแกลูกคาหรือนายหนาใดๆ 

เพื่อการใหเชาและ/หรือโอนสิทธิการเชาในทรัพยสินประเภทคลังสินคาและ/หรือโรงงานของตน ซึ่ง

ตั้งอยูในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพยสินของกองทุนฯ ดับบลิวเอชเอคอรปอเรช่ัน ตกลงเสนอ

ทรัพยสินท่ีกองทุนฯ เขาลงทุนใหแกลูกคาหรือนายหนาน้ันกอน หาก 

(ก) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ยังคงปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนฯ

และ 

(ข) ทรัพยสินท่ีกองทุนเขาลงทุนเปนทรัพยสินท่ีมีคุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกคาหรือ
นายหนา 

จากขอกําหนดขางตน หากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะนําทรัพยสินออกใหเชาแกลูกคา ดับบลิวเอชเอ 

คอรปอเรชั่น มีความผูกพันท่ีจะตองเสนอทรัพยสินของกองทุนฯ ใหแกลูกคาพิจารณากอนทรัพยสินของตน 

ดังนั้น การทําหนาท่ีของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ในฐานะเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนฯ จึง

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทรัสตได กลาวคือ ในกรณีท่ีทรัพยสินของท้ังกองทุนฯ 

และกองทรัสตท่ีต้ังอยในรัศมี 20 กิโลเมตรไมมีผูเชาพรอมกัน ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอกัน

ในการท่ีดับบลิวเอชเอคอรปอเรช่ัน ซึ่งบริหารทรัพยสินท้ังของกองทุนฯ และกองทรัสตจะนําเสนอทรัพยสิน

ของกองทุนฯ หรือกองทรัสตใหแกลูกคาพิจารณา  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นดังกลาว จึงไดกําหนดหลักเกณฑใน

การเลือกลงทุนในอาคารคลังสินคา อาคารโรงงาน พรอมสํานักงาน รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการบริหาร

อสังหาริมทรัพยของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อปองกันปญหาดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้น ดังน้ี 
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(1) การเลือกลงทุนในคลังสินคาหรือศูนยกระจายสินคา บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคารท่ีสรางแลว

เสร็จและมีผูเชาแลว ในชวงเวลาท่ีมีการเจรจาตอรองกันระหวางกองทรัสตกับผูเสนอขาย มีผูประเมินมูลคา

ทรัพยสินอิสระ 2 ราย และมีท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาความเหมาะสมของราคาซ้ือทรัพยสิน สําหรับ

แนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพยของผูบริหารอสังหาริมทรัพยน้ัน  บริษัทฯ ไดกําหนดให

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิบัติตามแนวทางการคัดเลือกอสังหาริมทรัพย และการตรวจสอบสถานะทาง

กฎหมายตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไวทุกคร้ังอยางเครงครัด  

(2) เพื่อเปนการลดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงที่จะ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(2.1) การไมแขงขันกับกิจการของกองทรัสต โดยมีขอกําหนดและเง่ือนไขดังน้ี 

(2.1.1) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงตอกองทรัสตวาในการดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรืออาคารโรงงาน 

(logistics facilities) ใหเชาในประเทศไทย หากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีความ

ประสงคท่ีจะเสนอทรัพยสินอ่ืนใหแกลูกคาหรือนายหนาใด ๆ เพื่อการใหเชาและ/หรือ

โอนสิทธิการเชาในทรัพยสินประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรือ

อาคารโรงงาน(logistics facilities)ของตนซึ่งตั้งอยูในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพยสิน

ของกองทรัสตดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงที่จะเสนอทรัพยสินของกองทรัสตใหแก

ลูกคาหรือนายหนาน้ันกอน หากเปนไปตามเงื่อนไขดังน้ี 

(ก) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ยังคงปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ของกองทรัสตสําหรับทรัพยสินดังกลาวของกองทรัสต และ 

(ข) ทรัพยสินของกองทรัสตเปนทรัพยสินท่ีมีคุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของ

ลูกคาหรือนายหนา 

(2.1.2)  หากทรัพยสินของกองทรัสตต้ังอยูในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพยสินของกองทุนฯ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงท่ีจะเสนอทรัพยสินของกองทรัสตไปพรอมกับทรัพยสิน

ของกองทุนฯ ใหแกลูกคาหรือนายหนาน้ัน  

(2.1.3) อยางไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้ ใหถือวาไมอยูภายใตบังคับของขอกําหนด

(2.1.1) และ (2.1.2) ขางตน 
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(ก)  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นแสดงใหกองทรัสตเห็น โดยนําสงสําเนาเอกสาร

แสดงความจํานงของลูกคาหรือนายหนาตอกองทรัสตเพื่อประกอบการ

พิจารณา วาคุณสมบัติของทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของลูกคาหรือนายหนา

ไมตรงกับคุณสมบัติของทรัพย สินของกองทรัสต  และดับบลิวเอชเอ           

คอรปอเรชั่น ไดลงนามในหนังสือแสดงความจํานงกับลูกคาหรือนายหนาราย

ดังกลาวแลว ท้ังน้ี แมตอมาในภายหลังคุณสมบัติของทรัพยสินตามประเภท

ธุรกิจของลูกคาหรือนายหนาจะตรงกับลักษณะของทรัพยสินดังกลาวของ

กองทรัสต หรือ 

(ข) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไดเสนอทรัพยสินของกองทรัสตใหลูกคาหรือ

นายหนากอนแลว และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ไดรับการปฏิเสธจากลูกคา

หรือนายหนาดังกลาวเปนลายลักษณอักษร  

(2.1.4) กองทรัสตและดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงใหสิทธิแกลูกคาหรือนายหนาแตเพียงผู

เดียวในการพิจารณาวาทรัพยสินท่ีกองทรัสตหรือกองทุนฯ มีคุณสมบัติตรงกับประเภท

ธุรกิจของลูกคาหรือนายหนาหรือไม และหากลูกคาหรือนายหนาไมประสงคที่จะเขาทํา

สัญญากับกองทรัสต จะไมถือวาดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ผิดสัญญาในขอน้ี 

(2.2) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) เปน

ระยะเวลา 7 ปนับแตวันที่สัญญาตกลงกระทําการมีผลใชบังคับ ใหแกกองทรัสตในการลงทุนใน

ทรัพยสินในประเทศไทยประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ/หรืออาคารโรงงาน 

(logistics facilities) ของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน และบริษัทยอยของดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน ท้ังน้ี ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาตกลงกระทําการท่ีจะจัดทําข้ึนระหวาง กองทรัสต 

และ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น(โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุป

สาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ) 

(2.3) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงวา ตลอดระยะเวลา 3 ป นับจากวันท่ีสัญญาตกลงกระทําการที่

จะจัดทําขึ้นระหวางกองทรัสต และ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น มีผลใชบังคับ ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงจะเขาถือและรักษา

สัดสวนการถือครองหนวยทรัสตของกองทรัสตใหไมนอยกวารอยละ  15  ของจํานวนหนวยทรัสต
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ท้ังหมดของกองทรัสตเฉพาะที่มีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหนวยทรัสตคร้ังแรก

เทานั้น  

(2.4) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะแจงใหทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตทราบเปนลายลักษณอักษรทันที

ในกรณีท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึนแกกองทุนในการปฏิบัติหนาท่ีของ

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยภายใตขอตกลงและเงื่อนไขที่กําหนด

ไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และหากทรัสตีพิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และกอใหเกิดความเสียหายแกกองทรัสต ทรัสตีและ/หรือ

ผูจัดการกองทรัสตจะแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยทราบเปนลายลักษณอักษรทันที ซึ่งคูสัญญา

ตกลงท่ีจะหารือรวมกันโดยสุจริต และยุติธรรมเพ่ือพิจารณาเหตุการณดังกลาวเปนรายกรณี 

4.2.5 กลไกหรือมาตรการที่ใชในการกํากับดูแลผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนระหวางผูบริหารอสังหาริมทรัพย และกองทรัสต  

เน่ืองจาก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตตามความสัมพันธเชิงการถือหุน

กับผูจัดการกองทรัสตท่ีไดระบุไวขางตน  ดังน้ัน เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยและกองทรัสต ในกรณีท่ีจะมีการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย กองทรัสต

จะมีการดําเนินการตามกฎหมายหลักทรัพยดังน้ี 

(1) เงื่อนไขและขอกําหนดท่ัวไปของกองทรัสตในการเขาทําธุรกรรมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีดังตอไปนี้ 

 ในการทําธุรกรรม จะมีการดําเนินการใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

และเปนไปเพื่อประโยชนท่ีดีที่สุดของกองทรัสต 

 ธุรกรรมท่ีกองทรัสตจะทํากับผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองเปนธุรกรรมท่ีใชราคาท่ีมีความ

สมเหตุสมผลและเปนธรรม 

 บุคคลท่ีมีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมไมวาทางตรงหรือทางออมจะตองไมเขามามีสวนรวมในการ

พิจารณาและตัดสินใจเขาทําธุรกรรม 

 การคิดคาใชจายท่ีเกิดจากการเขาทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตองใช

ราคาและอัตราท่ีเปนธรรมและมีความสมเหตุสมผล 
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(2) การอนุมัติการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยตองผานการดําเนินการตามขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 

 ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมท่ีเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

 ในกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวา 1 (หน่ึง) ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 0.03 (ศูนยจุดศูนย

สาม) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ กองทรัสต แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสต 

 ในกรณีท่ีเปนธุรกรรมท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทข้ึนไป หรือเกินรอยละ 3 (สาม) ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหนวยทรัสตท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ท้ังนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมที่กองทรัสตทํากับผูบริหารอสังหาริมทรัพย เปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน

หลัก การคํานวณมูลคาจะคํานวณตามมูลคาการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท้ังหมดของแตละ

โครงการท่ีทําใหโครงการน้ันๆพรอมจะหารายไดซึ่งรวมถึงทรัพยสินท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการนั้นดวย 

(3) นโยบายการทํารายการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 การทําธุรกรรมประเภทตางๆระหวางกองทรัสตกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย จะตองกระทําภายใต

เงื่อนไขท่ีมีความเปนธรรมและมีความเหมาะสมและเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามกฎหมาย

หลักทรัพย  

 นอกจากน้ีกองทรัสตจะดําเนินการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับธุรกรรมท่ีทํากับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสตท่ีไดรับ

การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีและในรายงานประจําปของกองทรัสตดวย 
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5. ประมาณการงบกําไรขาดทุนของกองทรัสตสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจัดตั้ง 

5.1 ประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทรัสต 

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน1 
สําหรับปตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 มีดังนี้ 

 กรณี พ้ืนฐาน 
 ลานบาท 

รายไดจากคาเชาและคาบริการ2 325.92 

ดอกเบ้ียรับ 0.66 

รวมรายได 326.58 

  
คาเชาท่ีดิน  14.19 

คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย 2.78 

กําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย 309.61 
คาธรรมเนียมการจัดการและคาใชจายในการบริหารกองทรัสต 15.58 
คาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตตัดจาย 27.32 

คาใชจายดอกเบ้ีย3 64.88 

กําไรสุทธิทีส่ามารถนํามาปนสวนแบงกําไร 201.83 

บวกกลับสภาพคลองสวนเกินที่เกิดจากการตัดจายคาใชจายในการออก  
และเสนอขายหนวยทรัสต 27.32 
หักออกรายไดจากคาเชาและบริการท่ีมิไดรับชําระเปนเงินสดจริง (10.27) 
บวกกลับคาเชาท่ีดินท่ีมิไดจายเปนเงินสดจริง 3.44 
บวกกลับดอกเบี้ยคางจายและคาธรรมเนียมธนาคารจายลวงหนา3 10.08 
เงินสดสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรและแบงสวนทุน 232.40 

บวกกลับภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 8.28 

เงินสดสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรและแบงสวนทุนรวม 240.68 

ประมาณอัตราการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทนุ(รอยละ)  100.00 

ประมาณการการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุนรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน4 
(ลานบาท) 240.68 
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หมายเหตุ : 

(1) ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานเปนสวนหนึ่งของรายงานและขอมูลทางการเงิน

ตามสถานการณสมมติท่ีจัดเตรียมโดยบริษัทฯ และสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต(บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู

เปอรส เอบีเอเอส จํากัด) ซ่ึงผูลงทุนสามารถศึกษาไดใน “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตาม

สมมติฐานสําหรับปตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558”  

(2) รายไดจากคาเชาและคาบริการที่ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตกลงวาจะเปนผูชําระคาเชาในกรณีตาง ๆ (โปรด

พิจารณาสวนท่ี 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ)  เทากับ 30.18 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 9.26 ของรายไดจากคาเชาและคาบริการ 

(3) เน่ืองจากนโยบายการบัญชีของกองทรัสตสําหรับคาใชจายดอกเบ้ียรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (Effective 

Interest Rate) โดยพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียมเงินกูยืมตลอดอายุสัญญาเงินกู ซึ่งอาจสงผลให

คาใชจายดอกเบี้ยทางบัญชีแตกตางจากจํานวนดอกเบ้ียท่ีจายจริง 

(4) ประมาณการการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุนรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืนข้ึนอยูกับผลประกอบการท่ีแทจริง

ของกองทรัสต ซึ่งอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณการไวทั้งน้ี ผูจัดการกองทรัสตอาจมีความจําเปนตองลดทุนชําระแลว

ของกองทรัสตในกรณีท่ีกองทรัสตมีสภาพคลองสวนเกินหรือมีภาษีมูลคาเพิ่มขอคืน ท้ังน้ี ตองปรากฏขอเท็จจริงดวยวา

กองทรัสตไมมีกําไรสะสมเหลืออยูแลว 

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  ถึง

วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ขางตนไดถูกจัดเตรียมข้ึนโดยอางอิงสมมติฐานท่ีสําคัญตาม “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและ

การปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558”ท่ีบริษัทฯ 

และท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นวาสมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ไดจัดทํา

รายงานตามสถานการณสมมติและผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาสมมติฐานในการจัดทํา

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสถานการณสมมติไมสมเหตุสมผลอยางไรก็ตาม ผูลงทุน

ควรพิจารณาสมมติฐานเหลาน้ัน รวมท้ังประมาณการกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสถานการณสมมติ 

และประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสตในอนาคตดวยตนเองท้ังน้ี  โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

“ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง

วันท่ี 31 ตุลาคม 2558” 

อยางไรก็ดียังมีความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไมสามารถจัดหาผูเชาไดภายหลังภาระผูกพันในการชําระคาเชาของ 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ตามท่ีระบุไวในสัญญาตกลงกระทําการสิ้นสุดลง ซ่ึงไดแก การชําระคาเชาสําหรับพื้นท่ีท่ียัง
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ไมมีผูเชาเปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนสําหรับโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 2 หรือการชําระคาเชาใหแกกองทรัสตเปนระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน 

หากไมมีผูเชาอาคารคลังสินคา H ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) (โปรด

พิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 (1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ) น้ัน หากครบกําหนดตาม

ระยะเวลาที่ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ไดใหสัญญาไวแลว แตกองทรัสตยังไมสามารถจัดหาผูเชามาเชาพื้นท่ีท่ีไมมีผู

เชาดังกลาวได กองทรัสตอาจมีความเส่ียงจากการขาดรายไดคาเชาบางสวนและอาจสงผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสตได 
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 กรณี พื้นฐาน 

ประมาณจํานวนเงินปนสวนแบงกําไร และการแบงสวนทุน (ลานบาท)1 

- การปนสวนแบงกําไร (ลานบาท) 232.40 

- การแบงสวนทุน (ลานบาท)2 8.28 

การปนสวนแบงกําไร และการแบงสวนทุน(ลานบาท) 240.68 

ประมาณการปนสวนแบงกําไร และการแบงสวนทุนตอหนวย (บาท)3 

- การปนสวนแบงกําไรตอหนวย (บาท) 0.75 

- การแบงสวนทุนตอหนวย(บาท) 0.03 

การปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทนุตอหนวย (บาท) 0.78 

ประมาณอัตราการปนสวนแบงกําไร และการแบงสวนทุน (รอยละ)4 

- อัตราการปนสวนแบงกําไร (รอยละ) 7.24 

- อัตราการแบงสวนทุน (รอยละ) 0.26 

อัตราการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุน (รอยละ) 7.50 

ในกรณีที่กองทรัสตมีการรับรูผลขาดทุนทีย่งัไมเกิดข้ึนจริง (Unrealised Loss)  

จากการดอยคาของสิทธิการเชาแบบเสนตรง5 

ประมาณการปนสวนแบงกําไรและการคืนสวนทุนตอหนวย (บาท) 

- การปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุนตอหนวย (บาท)6 0.60 

- การคืนทุนดวยวิธีเสนตรงตอหนวย (บาท) 0.18 

การปนสวนแบงกําไรและการคืนสวนทุนตอหนวย (บาท)  0.78 

ประมาณอัตราการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทนุ (รอยละ)4 

- การปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุน (รอยละ) 5.78 

- การคืนทุนดวยวิธีเสนตรง (รอยละ) 1.72 

อัตราการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุน (รอยละ) 7.50 

หมายเหตุ: 
(1) ประมาณการจํานวนเงินปนสวนแบงกําไรและสวนทุน เปนสวนหน่ึงของรายงานและขอมูลทางการเงินตามสถานการณ

สมมติท่ีจัดเตรียมโดยบริษัทฯ และสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 
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จํากัด) ซึ่งผูลงทุนสามารถศึกษาไดในหนา 12 ของ “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตาม
สมมติฐานสําหรับปตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558”  

(2) การแบงสวนทุนคํานวณจากประมาณการสวนเกินสภาพคลองท่ีสามารถนํามาปนสวนแบงทุนของกองทรัสตสําหรับ ป
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซ่ึงไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(3) จํานวนหนวยทรัสตท่ีใชในการคํานวณท่ี 308.37 ลานหนวยเปนตัวเลขอางอิงเทาน้ัน จํานวนหนวยทรัสตท่ีกองทรัสต
จะลงทุนสุดทาย อาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับท่ีประมาณการนี้ไวได จํานวนหนวยทรัสตท่ีใชเปนตัวเลขอางอิงนี้
คํานวณมาจากราคาทรัพยสินท่ีลงทุนท่ี 4,480ลานบาท และราคาหนวยทรัสตท่ี 10.40 บาท 

(4) อัตราการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุน คํานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาท่ี 10.40 บาท ซ่ึงเปนเพียงการ
แสดงการประมาณการสําหรับ ปตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 และไมอาจรับรองผลไดวา
จะเปนไปตามอัตราดังกลาวหรือไม 

(5) ในกรณีท่ีราคาประเมินของทรัพยสินท่ีกองทรัสตลงทุนในสิทธิการเชาโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 18)  มีราคาประเมินของสิทธิการเชาสิ้นงวดลดลง และมีการรับรูผลขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 
(Unrealised Loss) จากการดอยคาของสิทธิการเชา โดยสมมติใหมูลคาการดอยคาเทากับยอดคงคางของสัญญาสิทธิ
การเชาท่ีโดยปกติตัดจําหนายแบบเสนตรงตามอายุสัญญาเชา อยางไรก็ตาม มูลคาสิทธิการเชา ณ วันสิ้นรอบบัญชีจะ
ข้ึนอยูกับราคาประเมินที่จัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระซึ่งการคํานวณมูลคาสิทธิการเชาจะมีปจจัยที่
เกี่ยวของหลายประการ  อาทิเชน  อัตราการเชาและเติบโตของรายไดคาเชา  อัตราสวนลด  (Discount Rate) ฯลฯ  
ซ่ึงอาจสงผลใหมูลคาสิทธิการเชาท่ีคํานวณไดเพิ่มสูงข้ึน เทาเดิม หรือลดลง ดังน้ันการคํานวณการปนสวนแบงกําไร
และการคืนสวนทุนดวยวิธีเสนตรงตอหนวยขางตน (ลดมูลคาสิทธิการเชาเปนจํานวนเทากันตามอายุสัญญาเชา) จึง
เปนเพียงการแสดงตัวอยางผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีมูลคาสิทธิการเชาในอนาคตลดลงในอัตราที่เทากันตลอด
อายุสัญญาการเชาเทาน้ัน 

(6) ประมาณการการแบงสวนทุนขางตนรวมสวนท่ีผูจัดการกองทรัสตมีความจําเปนตองลดทุนชําระแลวของกองทรัสตใน
กรณีท่ีกองทรัสตมีสภาพคลองสวนเกินหรือมีภาษีมูลคาเพิ่มขอคืน ท้ังนี้ ตองปรากฏขอเท็จจริงดวยวากองทรัสตไมมี
กําไรสะสมเหลืออยูแลว 

เพื่อใหผูลงทุนสามารถประเมินผลกระทบตอประมาณการอัตราเงินจายสําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ของกองทรัสตจากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

อสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตลงทุน  ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดการวิเคราะหความผันผวน (Sensitivity Analysis) 

ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตในสวนที่ 2 ขอ 5.2 การวิเคราะหความผันผวน ท้ังน้ี การวิเคราะห

ความผันผวนมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแนวทางเทาน้ัน ความแตกตางระหวางผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริง และผล

ประกอบการท่ีแสดงในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรและสวนทุนตามสมมติฐานอาจ

มากกวาชวงความผันผวนของปจจัยหลักท่ีกําหนด นอกจากน้ี ผลกระทบจากปจจัยอ่ืน ๆ อาจเพิ่มหรือลดผลกระทบ

จากความแตกตางระหวางผลประกอบการจริง และผลประกอบการตามสมมติฐาน 



หนวยทรัสตของทรสัตเพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust(WHART)  
 

สวนท่ี 2 หนา 5-6 

 

ขอมูลท่ีระบุในหัวขอนี้ไมใชขอเท็จจริงในอดีตและเปนขอมูลในลักษณะท่ีเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต 

(Forward-looking Statement) โดยขอมูลดังกลาวต้ังอยูบนขอสมมติฐานหลายประการตามที่ระบุอยูใน “ประมาณ

การงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 

ตุลาคม 2558” และอยูภายใตความเส่ียงและความไมแนนอนบางประการ ซึ่งอาจทําใหผลท่ีเกิดขึ้นจริงแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญจากท่ีประมาณการไว ท้ังน้ี บริษัทฯ และท่ีปรึกษาทางการเงินไมรับรองหรือรับประกันขอมูลในสวนน้ี และ

ไมรับรองหรือรับประกันการคาดการณภายใตสมมติฐานท่ีระบุในประมาณการ  รวมตลอดจนไมรับรองวาประมาณ

การดังกลาวจะบรรลุผลหรือนาจะบรรลุผลหรือถูกตอง  เน่ืองจากขอมูลดังกลาวจัดทําบนสมมติฐานในชวงเวลาที่

จัดทํารายงานขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติเทาน้ัน 

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557  ถึง

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ขางตนไดถูกจัดเตรียมขึ้นโดยอางอิงสมมติฐานท่ีสําคัญตาม “ประมาณการงบกําไรขาดทุน

และการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558” ท่ีบริษัท

ฯและท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นวาสมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วันท่ีไดจัดทํา

รายงานตามสถานการณสมมติและผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาสมมติฐานในการจัดทํา

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสถานการณสมมติไมสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม ผูลงทุน

ควรพิจารณาสมมติฐานเหลาน้ัน รวมทั้งประมาณการกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสถานการณสมมติ 

และประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสตในอนาคตดวยตนเอง  โดยขอสมมติฐานที่สําคัญสามารถสรุปได

ดังตอไปนี้ 

 รายไดจากคาเชาและคาบริการ  

รายไดของกองทรัสตท่ีมาจากอสังหาริมทรัพยประกอบดวยรายไดคาเชาและคาบริการจากการใหเชาอาคาร และ

รายไดคาเชาหลังคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ประเภท สมมติฐาน 

รายไดจากคาเชาและคาบริการ-อาคาร* จํานวนคาเชาและคาบริการเปนไปตามที่ระบุในสัญญาเชาและสัญญาบริการ และ
รางสัญญาเชาและรางสัญญาบริการที่อยูในระหวางจัดทําสัญญา 

รายไดจากคาเชาหลังคาของอาคารคลังสินคา
เพื่อประกอบธรุกจิไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย** 

จํานวนคาเชาและคาบริการเปนไปตามที่ระบใุนสัญญาเชาระหวางดับบลิวเอชเอ 
คอรปอเรชั่น กับบรษิัทรวมทุนและตามสัญญาเชามาตรฐานระหวาง ดับบลิวเอชเอ 
คอรปอเรชั่น กับบรษิัทรวมทุน 

หมายเหตุ : 
*  คาเชาและคาบริการของพ้ืนท่ีเชาโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 ท่ีใชในการประมาณการรายไดในครั้งนี้เปน
ขอมูลที่ไดรับมาจาก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ทั้งน้ี ในกรณีที่ไมมีผูเชาในวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะ
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เปนผูชําระคาเชาในอัตราตารางเมตรละ 165 บาท เปนเวลา 3 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน ซึ่งอัตราคาเชาดังกลาวเทากับคาเชา
ที่ประมาณการไวหรือในชวง 3 ป ดังกลาว อัตราคาเชาตํ่ากวาตารางเมตรละ 165 บาท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะเปนผูชําระคา
เชาในสวนท่ีตํ่ากวาตารางเมตรละ 165 บาท  

** พ้ืนท่ีหลังคาของอาคารคลังสินคาโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 23) ยังไมมีผูเชา อยางไรก็ดี ใน
การคํานวณประมาณการ จะประมาณการคาเชาหลังคาในอัตราท่ีเปนไปตามที่ระบุในสัญญาเชามาตรฐานของ ดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรชั่นโดยระบุอัตราคาเชาที่ 3 บาทตอตารางเมตรตอเดือน และอัตราคาเชาจะปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ทุกๆ 5 ปท้ังนี้ หากวันที่
กองทรัสตเขาลงทุนยังไมมีผูเชาหลังคาดังกลาวจากกองทรัสต ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ตกลงจะเปนผูชําระคาเชาหลังคาใหแก
กองทรัสตแทนเปนเวลา 25 ป นับแตที่กองทรัสตเขาลงทุน  

คาเชาที่ดิน 

กองทรัสตต้ังสมมติฐานคาใชจายท่ีเก่ียวกับคาเชาท่ีดิน เปนไปตามที่ระบุในสัญญาเชาท่ีดินระหวางเจาของที่ดินกับ

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ในปจจุบัน  

คาใชจายเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย 

คาใชจายท่ีเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพยประกอบดวยคาใชจายในการจัดเก็บหน้ีจากผูเชา คาประกันภัย คา

ภาษีโรงเรือน และคาซอมแซมบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพยในสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ โดยคาใชจายเหลาน้ีรวมอยูใน

คาธรรมเนียมที่กองทรัสตจายใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซ่ึงไดกําหนดสมมติฐานใหเปนไปตามรางสัญญาแตงตั้ง

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

คาใชจายดอกเบ้ีย 

คาใชจายดอกเบ้ียเกิดจากการกูยืมเงินระยะยาวจํานวน 1,370 ลานบาทจากสถาบันการเงิน โดยอาจจะมีอัตรา

ดอกเบี้ยไมเกินหรือใกลเคียงอัตราดอกเบ้ียที่อางอิงอัตรา MLR ทั้งน้ี สมมติฐานดอกเบ้ียดังกลาวเปนกรณีที่ไมมีการ

กูยืมเงินตามวงเงินกูระยะส้ันไมเกิน 100 ลานบาทภายใตสัญญาเงินกู 

 (โปรดพิจารณาสวนท่ี 1 ขอ 1.7 ประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทรัสตสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน

หลังจากจัดตั้งกองทรัสต และสวนท่ี 2 ขอ 1.4.6 ความเส่ียงอันเกิดจากผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญจากประมาณการกําไร) 

5.2 การวิเคราะหความผันผวน (Sensitivity Analysis) 

ผูลงทุนควรระมัดระวังวาเหตุการณในอนาคตไมสามารถคาดการณไดอยางชัดเจน และผลการดําเนินงานจริง 

อาจแตกตางจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรและสวนทุนตามสมมติฐานอยางมีนัยสําคัญ  

การจัดทําการวิเคราะหความผันผวนมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักลงทุนสามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงของปจจัยหลักท่ีแสดงในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรและสวนทุนโดยอางอิง

สมมติฐานที่สําคัญตาม“ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558” 

การวิเคราะหความผันผวนมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแนวทางเทาน้ัน ความแตกตางระหวางผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง 

และผลประกอบการที่แสดงในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรและสวนทุนตามสมมติฐานอาจ

มากกวาชวงความผันผวนของปจจัยหลักดังที่กําหนดดานลาง นอกจากนี้ ผลกระทบจากปจจัยอ่ืนๆ อาจเพิ่มหรือลด

ผลกระทบจากความแตกตางระหวางผลประกอบการจริง และผลประกอบการตามสมมติฐาน 

โดยปจจัยหลักท่ีอาจสงผลกระทบตอประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานอยางมี

สาระสําคัญ คือ อัตราการเติบโตของคาเชาและคาบริการ โดยสามารถแบงสมมติฐานรายไดคาเชาและคาบริการ

สําหรับปตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 เปน 3 ประเภท ไดแก 

(1) พื้นที่เชาท่ีมีสัญญาเชาและสัญญาบริการตลอดปประมาณการ 

 สมมติฐานอัตราคาเชาและคาบริการท่ีใชในการประเมินจะอางอิงจากสัญญาเชาและสัญญาบริการ 

(2) พื้นที่เชาท่ีมีสัญญาตกลงกระทําการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังแรก 

สมมติฐานที่ใชในการประเมินจะอางอิงตามสัญญาตกลงกระทําการโดย ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ซ่ึงตกลง

เปนผูชําระคาเชาและคาบริการซ่ึงมีระยะเวลาครอบคลุมระหวางปประมาณการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 อาคารคลังสินคา H ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)  

 อัตราคาเชาท่ีไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดท่ี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระอยู

กอน  เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน  

อาคารในโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2  

 อัตราคาเชาท่ี 165 บาท ตอตารางเมตร ตอเดือนเปนเวลา 3 ป นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน 

สวนของหลังคา โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  

 อัตราคาเชาท่ี 3 บาท ตอตารางเมตร ตอเดือนเปนเวลา 25 ป นับแตวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน 
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 (3) พื้นท่ีเชาที่สัญญาเชาและบริการจะครบกําหนดในระหวางปประมาณการและปจจุบันยังไมมีการเริ่ม

ดําเนินการตออายุสัญญาเชาและบริการดังกลาว 

ระหวางปประมาณการสําหรับปต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 จะมีผูเชาจํานวน 

3 รายในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ซึ่งไดแกบริษัท ฮิตาชิ ทราน

สปอรต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เคอร่ี โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ยูเซ็น โลจิ

สติกส (ประเทศไทย) ที่สัญญาเชาและสัญญาบริการจะครบกําหนดในระหวางปประมาณการและปจจุบันยัง

ไมมีการเร่ิมดําเนินการตออายุสัญญาเชาและบริการดังกลาว สมมติฐานกรณีฐานอัตราการเติบโตของคาเชา

และคาบริการเฉล่ียน้ันอยูท่ีรอยละ 10 ทุก 3 ป โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตของคาเชาและคาบริการ

มีผลกระทบตอการปนสวนแบงกําไรและสวนทุนดังแสดงในตารางน้ี 

สําหรับปตัง้แต วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2558 

 

ประมาณการจาํนวนเงินปน
สวนแบงกําไร 
(ลานบาท) 

ประมาณการจาํนวนเงิน 
แบงสวนทุน 
(ลานบาท) 

ประมาณการจาํนวนเงินปนสวน
แบงกําไรและสวนทุน 

(ลานบาท) 

ตํ่ากวากรณีฐาน5 บาท
ตอตารางเมตรตอเดือน 

230.57 8.21 238.78 

กรณีฐาน 232.40 8.28 240.68 

สูงกวากรณีฐาน 5 บาท
ตอตารางเมตรตอเดือน 

234.24 8.33 242.57 

ที่มา : การวิเคราะหความผันผวน (Sensitivity Analysis). ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับป
ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558. (บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด). หนา 12 

หมายเหตุ : ประมาณการการแบงสวนทุนตอหนวย (บาท) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละกรณีเปนผลมาจากภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืนซึ่งมี
ความสัมพันธกับรายไดจากคาบริการ 

สําหรับปตัง้แต วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2558 

 

ประมาณการ 

การปนสวนแบง

กําไรตอหนวย 

ประมาณการ 

การแบงสวนทุนตอ

หนวย 

ประมาณการ 

การปนสวนแบง

กําไรและสวนทุน

ตอหนวย 

ประมาณการอัตรา
การปนสวนแบง

กําไร 

ประมาณการอัตรา
การแบงสวนทนุ 

ประมาณการ
อัตราการปนสวน
แบงกําไรและ
สวนทุน 

 (บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ต่ํากวากรณีฐาน5 
บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน 

0.75 0.02 0.77 7.19 0.26 7.45 

กรณีฐาน 0.75 0.03 0.78 7.24 0.26 7.50 
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สําหรับปตัง้แต วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2558 

 

ประมาณการ 

การปนสวนแบง

กําไรตอหนวย 

ประมาณการ 

การแบงสวนทุนตอ

หนวย 

ประมาณการ 

การปนสวนแบง

กําไรและสวนทุน

ตอหนวย 

ประมาณการอัตรา
การปนสวนแบง

กําไร 

ประมาณการอัตรา
การแบงสวนทนุ 

ประมาณการ
อัตราการปนสวน
แบงกําไรและ
สวนทุน 

 (บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

สูงกวากรณีฐาน 5 
บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน 

0.76 0.03 0.79 7.30 0.26 7.56 

(1) จํานวนหนวยทรัสตท่ีใชในการคํานวณที่ 308.37 ลานหนวยเปนตัวเลขอางอิงเทาน้ัน จํานวนหนวยทรัสตที่กองทรัสตจะลงทุนสุดทายอาจ
มากกวา นอยกวา หรือเทากับที่ประมาณการนี้ไวได จํานวนหนวยทรัสตที่ใชเปนตัวเลขอางอิงนี้คํานวณมาจากราคาทรัพยสินที่ลงทุนที่  4,480
ลานบาท และราคาหนวยทรัสตท่ี 10.40 บาท 

(2) อัตราการปนสวนแบงกําไรและการแบงสวนทุน คํานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 10.40 บาท ซ่ึงเปนเพียงการแสดงการประมาณการ
สําหรับ ปต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และไมอาจรับรองผลไดวาจะเปนไปตามอัตราดังกลาวหรือไม 

หมายเหตุ : ท้ังนี้ ประมาณการจํานวนเงินปนสวนแบงกําไรและสวนทุนมิไดคํานึงถึงผลกระทบจากการเพิ่มข้ึน/ลดลงของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่
กองทรัสตลงทุน 

ตารางวิเคราะหความผันผวน สําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ขางตนไดถูก

จัดเตรียมขึ้นโดยอางอิงสมมติฐานท่ีสําคัญตาม “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน

สําหรับปตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558” ท่ีบริษัทฯ และท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็น

วาสมมติฐานที่ใชในการวิเคราะหความผันผวนดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วันท่ีไดจัดทํารายงาน

ตามสถานการณสมมติ และผูสอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด) ไมพบส่ิงที่

เปนเหตุใหเชื่อวาสมมติฐานในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสถานการณสมมติ

ไมสมเหตุสมผล  อยางไรก็ตาม ผูลงทุนควรพิจารณาสมมติฐานเหลานั้น รวมท้ังประมาณการกําไรขาดทุนและการปน

สวนแบงกําไรตามสถานการณสมมติ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสตในอนาคตดวยตนเอง ท้ังน้ี  โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปตั้งแต

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558” 

ท้ังน้ี สมมติฐานท่ีนํามาใชจัดทําวิเคราะหความผันผวนและ ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรและ

สวนทุน เปนสมมติฐานที่จัดทําขึ้นเทาท่ีบริษัทฯ รูหรือทราบอยางดีท่ีสุดเทาท่ีบริษัทฯ จะรูหรือทราบได 
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6. รายการระหวางกัน 

การลงทุนของกองทรัสตในทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก และภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินหลักดังกลาวของกองทรัสต คาดวาจะมีรายการระหวางกันระหวางกองทรัสต
และดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตจากการที่ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนใหญและเปนผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูจัดการกองทรัสตและจะทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ ยังมีรายการระหวางกันระหวางกองทรัสตกับบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ เขาทําหนาที่เปนผูจัดการ
กองทรัสตของกองทรัสต รายละเอียดโดยสรุปของการทําธุรกรรมดังกลาว ปรากฏดังนี้  

นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

1. บรษิัท ดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) 

- เปนผูถือหุนใหญของ

ผูจัดการกองทรัสต โดย

ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่นถือหุนรวมกันคิด

เปนรอยละ 99.99 ของ

จํานวนหุนของผูจัดการ

กองทรัสต 

- เปนผูมีอํานาจควบคุม

ผูจัดการกองทรัสต 

- เปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยของ

กองทรัสต 

(1.1) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ 

ขายทรพัยสินทั้งหมด 3 โครงการ ใน

ครั้งนี ้ไดแก  

(1) โครงการศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 2  

(2) โครงการ WHA Mega Logistics 

Center(ถนนบางนา-ตราด กม.18)

และ  

(3) โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

ใหแกกองทรัสต 

- ในการเขาลงทุนในทรัพยสินหลักครัง้แรก

นี้ กองทรัสตจะเปนการเขาลงทุนใน

โครงการอาคารคลังสินคา และศูนย

กระจายสินคา ที่มศีักยภาพบนทําเลที่

ใกลแหลงคมนาคม และมีกลุมลูกคา

ระดับชั้นนําทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเปนผูเชา และมีอัตราการ

ปลอยเชาพื้นที่ รอยละ100 ของทุก

อาคาร (ยกเวนพื้นที่เชาบางสวนของ

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 2 ซึ่งอยูระหวางการ

จัดหาผูเชา) ดังนั้น จึงถือไดวาโครงการ

ดังกลาวมีศักยภาพที่จะสรางรายไดและ

ผลตอบแทนใหแกกองทรัสตและผูถือ

หนวยทรัสต รวมถงึมูลคาทรัพยสินทีอ่าจ

- ในการเขาลงทุนในทรัพยสนิหลักครัง้แรกนี ้

กองทรัสตอาจจะเขาลงทุนในราคาที่สงูกวาราคา

ประเมินของทรพัยสินคาต่ําสุดที่จัดทาํโดยผูประเมิน

อิสระเกินกวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ6.18ซึ่งเปน

มูลคาการลงทุนที่ยอมรับได เนื่องจากเปนการเปน

การดําเนินการที่ทาํใหกองทรัสตสามารถเขาลงทุน

และเปนเจาของทรพัยสนิอาคารคลังสินคา และ

ศูนยกระจายสินคา ที่มีศักยภาพ ดังนัน้ จงึถือไดวา

โครงการดังกลาวมศีักยภาพทีจ่ะสรางมูลคาเพิ่ม 

(value-added) ใหแกกองทรัสตและผูถือ

หนวยทรัสตในอนาคตได (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที ่2 ขอ 2.5.3ความเห็น

ของที่ปรึกษาทางการเงนิเกี่ยวกับความ

สมเหตุสมผลของราคาซือ้ทรัพยสิน) 
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

ลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต 

  (1.2) ผูจัดการกองทรัสตวาจาง

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นเปน

ผูบริหารอสังหารมิทรัพยของ

กองทรัสต 

- ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น เปนผูดําเนิน

ธุรกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพยและใหเชา

โครงการประเภทอาคารคลังสินคา ศูนย

กระจายสินคา และโรงงาน ที่พัฒนาขึ้น

ตามความตองการของลูกคา (Built-to-

Suit) รวมทัง้การใหบริการพัฒนา

โครงการฯ สรางแบบสําเร็จรูป (General 

Warehouse) มาตรฐานสูงภายใต

โครงการ Warehouse Farm และเปน

บรษิัทที่มีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในธุรกจิดังกลาว รวมถงึ

ผูบริหารเปนผูที่มีประสบการณในธรุกจินี้

มากกวา 20 ป ดังนั้น ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น จงึถือวาเปนบรษิัทมีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมในการเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรพัยของกองทรัสต 

 

 

- ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะเรียกเกบ็

คาธรรมเนียมผูบรหิารอสังหาริมทรัพยจาก

กองทรัสต ซึง่จะประกอบไปดวยคาใชจายที่เกิดขึ้น

จรงิรวมกับอัตรากาํไรที่กําหนดไวแนนอนรายป ทั้งนี้ 

ไมเกินอัตรารอยละ 3 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทรัสต (NAV) 

- โครงสรางคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหารมิทรัพยนั้น

เปนไปตามปกติธุรกิจ (ซึ่งไมสูงกวาคาธรรมเนียม

ผูบริหารอสงัหารมิทรัพยของกองทุนรวม

อสังหาริมทรพัยอื่น) เปนการสรางแรงจูงใจให

ผูบริหารอสงัหารมิทรัพยในการสรางรายไดและ

บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้นี้ อัตรา

คาธรรมเนียมทีก่องทรัสตจะชาํระใหกบัดับบลิวเอช

เอ คอรปอเรชั่นนัน้ เปนอัตราที่สะทอนคาใชจายใน

การบริหารทรัพยสนิตามปกติที่เกิดขึ้น (โปรด

พิจารณารายละเอยีดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 2.5.4 

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของคาธรรมเนียมผูบริหาร

อสังหาริมทรพัย) 

- ระยะเวลาการจางผูบริหารอสงัหารมิทรัพย 30 ป 
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

เปนเงื่อนไขที่เหมาะสมและเปนประโยชนกับ

กองทรัสต เนื่องจากดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น เปน

ผูนําดานธรุกิจใหเชาโครงการประเภทอาคาร

คลังสินคา ศูนยกระจายสนิคา และโรงงาน ซึ่ง

สามารถชวยสนับสนุนการบรหิารจัดการทรัพยสิน

โครงการภายใตกองทรัสตไดนอกจากนี้ยังขอ

กําหนดใหมีการพจิารณาผลการดําเนนิงานของ

ผูบริหารอสงัหารมิทรัพยเปนระยะตลอดอายุสัญญา 

  (1.3) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่จะ

ชําระเงินใหเปนคาเชาแกกองทรัสต

สําหรับอาคารของโครงการศูนย

กระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 2พรอมเงินประกันการชาํระ

คาเชา กรณีที่โครงการดังกลาวไมมีผู

เชา ณ วันที่กองทรสัตเขาลงทุน หรือ

กรณีทีม่ีผูเชา แตอตัราคาเชาต่ํากวา

ตารางเมตรละ 165 ตอเดือน 

- โครงการศูนยกระจายสินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 2 มีผูเชาเชาพื้นที่

บางสวนของอาคารโครงการแลว โดย

ระยะเวลาการเชาจะเริ่มตนในวันที่ 15 

มีนาคม 2558 ซึ่งผูเชาไมมีหนาที่ตอง

ชําระคาเชาสําหรับชวงเวลากอน

ระยะเวลาการเชา นอกจากนี้ ยงัคงมี

พื้นที่เชาบางสวนที่ไมมีผูเชาและอยู

ระหวางขั้นตอนการหาผูเชา ทัง้นี้ เพื่อ

ประโยชนของกองทรัสตและผูถือ

หนวยทรัสต ในการไดรับคาเชาของ

โครงการดังกลาว ตั้งแตวันแรกที่

กองทรัสตเขาลงทนุ  ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น จงึตกลงชําระคาเชาอาคาร

- ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จายคาเชาของโครงการ 

ศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 

ใหแกกองทรัสต ซึ่งอัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราคา

เชาที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาตลาด

ของคาเชาพื้นที่คลังสินคาในบริเวณใกลเคียงกับ

ทรพัยสิน ที่ผูประเมินมูลคาทรัพยสินใชในการ

ประเมิน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวน

ที่ 2 ขอ 2.3.3 สรุปสมมติฐานสาํคัญ) นอกจากนั้น 

อัตราคาเชาดังกลาว ยงัเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียง

กับอัตราคาเชาเฉลีย่ตามสัญญาเชาและบริการที่ได

ลงนามกับผูเชาแลว (อัตราคาเชาเฉลี่ยตามสัญญา

เชาและบริการที่ไดลงนามกับผูเชาในโครงการ

ดังกลาวเทากับตารางเมตรละ 163.73 บาทตอ

เดือน) รวมทัง้ระยะเวลาการเชา 3 ป และการ
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

โครงการดังกลาวใหแกกองทรัสตสําหรับ

พื้นที่ที่ไมมีผูเชาในอัตราตารางเมตรละ 

165 บาท เปนระยะเวลา 3 ป นับแตวนัที่

กองทรัสตเขาลงทนุ  เวนแตในชวงเวลา 

3 ป ดังกลาว ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น

จะสามารถจัดหาผูเชามาเชาพื้นที่

ดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชาไมนอย

กวาระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปดังกลาว 

และมีอัตราคาเชาในระยะเวลาที่เหลือ

ของ 3 ป ดังกลาวไมต่ํากวาตารางเมตร

ละ 165 บาทและสาํหรับพื้นที่ที่มีผูเชา 

ซึ่งคาเชาต่ํากวาตารางเมตรละ 165 

บาท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จะเปน

ผูชําระคาเชาในสวนที่ต่ํากวาตารางเมตร

ละ 165 ตอเดือนเปนเวลา 3 ป นับแต

วันที่กองทรัสตเขาลงทุน 

- นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ จะชาํระเงิน

วางเงินประกันจํานวน 2,715,165บาท 

เพื่อเปนการประกนัการชําระคาเชา

อาคารในโครงการศูนยกระจายสินคา 

WHA ลาดกระบงั Phase 2  

วางเงินประกันดังกลาวเพื่อเปนหลักประกันใหแก

กองทรัสตถือเปนเงื่อนไขปกติทั่วไปสําหรับธรุกิจการ

ใหเชาอาคารคลังสนิคา ศูนยกระจายสินคา และ

โรงงาน 
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

  (1.4) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่จะ

ชําระเงินใหเปนคาเชาแกกองทรัสต

สําหรับอาคารคลังสินคา H ของ

โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

กรณีที่โครงการดังกลาวไมมีผูเชา ณ 

วันที่กองทรัสตเขาลงทุน 

- เนื่องจากสัญญาเชาไดครบกําหนดอายุ 

และผูเชาไดเชาแบบเดือนตอเดือน และ

อาจไมตออายุสญัญาเชาระยะยาว และ

ทําใหพื้นที่อาคารคลังสินคา H ไมมีผูเชา 

ณ วันที่กองทรัสตเขาลงทุน ดังนั้น เพือ่

ประโยชนของกองทรัสตและผูถือ

หนวยทรัสต ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ 

ตกลงวา (1) หากในวันที่กองทรัสตเขา

ลงทุน ไมมีผูเชาอาคารคลังสินคา H ซึง่มี

ระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 1 ปนับแต

วันที่กองทรัสตเขาลงทุน ดับบลิวเอชเอ 

คอรปอเรชั่น ตกลงจะเปนผูชาํระคาเชา

ทั้งจํานวนใหแกกองทรัสตในอัตราคาเชา

ที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ผูเชา

เดิมชําระอยูกอน เปนระยะเวลา 1 ป นับ

แตวันที่กองทรัสตเขาลงทุน  หรอื (2) 

หากในวันทีก่องทรสัตเขาลงทุน มีผูเชา

อาคารคลังสินคา H แตผูเชาดังกลาว

ชําระคาเชาในอัตราคาเชาที่นอยกวา

อัตราคาเชาลาสุดที่ผูเชาเดิมชาํระอยู

กอน  ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ ตกลง

จะเปนผูชาํระคาเชาเฉพาะสวนตางของ

- ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ชาํระคาเชาอาคาร

คลังสินคา H ของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ใหแก

กองทรัสต ตามอัตราคาเชาเทียบเคียงไดกับอัตรา

ตลาด และอัตราคาเชาดังกลาวไมดอยไปกวาอัตรา

คาเชาลาสุดที่ผูเชาเดิมชําระอยูกอน  รวมทั้ง

ระยะเวลาการเชา 1 ป และการวางเงนิประกัน

ดังกลาวเพื่อเปนหลักประกันใหแกกองทรัสตถือเปน

เงื่อนไขปกติทั่วไปสําหรับการเชาระยะสั้น 
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

คาเชาใหแกกองทรสัต เพื่อใหกองทรัสต

ไดรับคาเชาที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชา

ลาสุดที่ผูเชาเดิมชาํระอยูกอน เปน

ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขา

ลงทุน  เวนแตในชวงระยะเวลา 1 ป 

ดังกลาว ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นจะ

สามารถจัดหาผูเชาใหมมาเชาอาคาร

คลังสินคา H ดังกลาวได โดยมี

ระยะเวลาเชาอยางนอยเทากับ

ระยะเวลาที่เหลือของ 1 ปดังกลาว และ

มีอัตราคาเชาไมดอยไปกวาอัตราที่

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ชาํระ ทั้งนี ้

หากผูเชาใหมที่ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่นจัดหามานั้น ชาํระคาเชาใน

อัตราคาเชาทีน่อยกวาอัตราคาเชาลาสุด

ที่ผูเชาเดิมชาํระอยูกอน  ดับบลิวเอชเอ 

คอรปอเรชั่น ตกลงจะเปนผูชาํระคาเชา

เฉพาะสวนตางของคาเชาใหแก

กองทรัสต เพื่อใหกองทรัสตไดรับคาเชา

ที่ไมดอยไปกวาอัตราคาเชาลาสุดที่ ผู

เชาเดิมชําระอยูกอน แตไมเกินกวา

ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่กองทรัสตเขา
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

ลงทุน 

- นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ 

จะวางเงนิจาํนวน 2,147,156.55 บาท 

เพื่อเปนประกันการชาํระเงินคาเชา

ดังกลาว 

  (1.5) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่
ชําระคาเชาหรือบรษิัทรวมทุนของ
ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นเชา
หลังคาของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม.23) รวมพื้นที่เชาหลังคา 
50,641.04ตารางเมตร จาก
กองทรัสต 
อนึ่ง เพื่อเปนขอมูล ปจจุบัน บรษิัท
รวมทุนของดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรชั่น (ไดแก บรษิัท ดับบลิวเอชเอ 
กันกุล บรษิทั ดับบลิวเอชเอ กนักุล 
กรีนโซลารรฟู 1 จํากัด, บรษิทั 
ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรนีโซลารรูฟ 
3 จาํกัด และ บรษิทั ดับบลิวเอชเอ 
กันกุล กรีนโซลารรฟู 6 จาํกัด) ไดเชา
พื้นที่หลังคาของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบาง

- หากวนัที่กองทรัสตเขาลงทุน ยงัไมมีผู

เชาหลังคาในโครงการWHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23)กับกองทรสัต ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น ตกลงจะเปนผูชําระคาเชา

หลังคาใหแกกองทรัสตแทนเปนเวลา 25 

ป นับแตที่กองทรัสตเขาลงทุน เวนแตใน

ชวงเวลา 25 ปนั้น ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่นจะสามารถจัดหาผูเชามาเชา

หลังคาดังกลาวได โดยมีระยะเวลาเชา

ไมนอยกวาระยะเวลาที่เหลือของ 25 ป 

ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขการ

เชาและอัตราคาเชาที่ไมดอยไปกวาเดิม 

ซึ่งผูที่จะเชาหลังคาดังกลาวจะเปน

บรษิัทรวมทุนของดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น 

- ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นชําระคาเชาหรือ บรษิัท

รวมทุนของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่เชาพื้นที่

หลังคาของและโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)และบรษิทัรวม

ทุนของดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่นเชาพื้นที่หลังคา

ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม. 18) จากกองทรัสต พิจารณาเหน็

วาเหมาะสม เนื่องจากอัตราคาเชาพืน้ที่หลังคานั้น

ครอบคลุมตนทุนการเตรียมความพรอมของ

โครงสรางหลงัคาในการวางแผงโซลาร รวมทัง้มี

กําไรตามที่ตองการ 

- ระยะเวลา 25 ป ดังกลาว เปนเงื่อนไขที่สอดคลอง

กับระยะเวลาการไดรับกับสัญญาซื้อขายไฟฟา 

(PPA) กับการไฟฟานครหลวง ซึ่งถอืวาเหมาะสม 

รวมทั้งสรางความแนนอนใหแกกองทรสัตในการรับ

รายไดคาเชาพื้นที่หลังคาตลอดระยะเวลาดังกลาว 
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

นา-ตราด กม.18)รวมพื้นที่เชา
หลังคา 23,976.30ตารางเมตร จาก
กองทรัสต 

- บรษิัทรวมทุนของดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น ไดแก บรษิัท ดับบลิวเอชเอ กัน

กุล กรนีโซลารรูฟ 1 จาํกัด, บรษิัท 

ดับบลิวเอชเอ กันกลุ กรนีโซลารรูฟ 3 

จํากัด และ บรษิัท ดับบลิวเอชเอ กันกลุ 

กรีนโซลารรฟู 6 จํากัด เชาพืน้ที่หลังคา 

ของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center(ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

จํานวน 23,976.30 ตารางเมตรโดยมี

ระยะเวลาเชาเริม่ตั้งแต วันที่ 30 เมษายน 

2557 ซึ่งเปนวันที่ผูเชาเริ่มดําเนินการ

จําหนายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 

(Commercial Operation Date) ใหแก

การไฟฟานครหลวง  

- ทั้งนี้ การใหดับบลวิเอชเอ คอรปอเรชัน่ 

ชําระคาเชาหรือ บรษิัทรวมทุนของ

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น เชาหลังคา

ของโครงการดังกลาวเปนประโยชนกับ

กองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต 

นอกเหนือจากรายไดคาเชาและ

คาบริการของพื้นที่อาคาร 
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

2. บริษัท ดับบลิวเอช

เอ เรียล เอสเตท 

แมเนจเมนท จํากัด 

- เปนบริษัทยอยของ

ดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น ซึง่ตกลงจะถือ

ครองหนวยทรัสต ไมนอย

กวารอยละ 15 ของ

จํานวนหนวยทรัสต

ทั้งหมดที่จะออกและ

เสนอขายในครัง้นี ้

- เปนผูจัดการกองทรัสต 

(2.1) กองทรัสต วาจางบรษิัท 

ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ

เมนท จาํกัด เปนผูจัดการกองทรัสต 

- บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 

แมเนจเมนท จํากัด เปนบรษิัทยอยของ

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ซึง่เปนผู

ดําเนินธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพยและ

ใหเชาโครงการประเภทอาคารคลังสินคา 

ศูนยกระจายสินคา และโรงงาน ที่มี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญใน

ธุรกจิดังกลาว ซึ่งสามารถชวยสนับสนุน

การดําเนินธรุกิจของบรษิัท ดับบลิวเอช

เอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จาํกัด ได 

- กรรมการและผูบรหิารของบรษิัท 

ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ

เมนท จาํกัด เปนผูที่มีประสบการณใน

ธุรกจิอสังหาริมทรพัย และเขาใจในธุรกิจ 

โครงการประเภทอาคารคลังสินคา ศูนย

กระจายสินคา และโรงงาน เปนอยางดี 

ดังนั้น บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เรียล 

เอสเตท แมเนจเมนท จํากัดจึงมีความ

เหมาะสมเปนผูจัดการกองทรัสต 

- บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท 

จํากัดจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต 

ซึ่งจะประกอบไปอตัราพื้นฐาน และอตัรา

คาธรรมเนียมการไดมาและจาํหนายไปซึ่งทรัพยสิน

ของกองทรัสตดังนี้ 

 อัตราพื้นฐาน - คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 

0.75 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทรัสต (NAV) และ 

 อัตราคาธรรมเนียมการไดมาซึง่ทรัพยสิน

ของกองทรัสต  

o กรณีทรพัยสินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

กับผูจัดการกองทรสัต - คิดเปนอัตรา

ไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคา

ทรัพยสนิที่ไดมาของกองทรัสต 

o กรณีทรพัยสินอื่น- คิดเปนอัตราไมเกิน

รอยละ1.00ของมูลคาทรพัยสินที่ไดมา

ของกองทรัสต และ 

 อัตราคาธรรมเนียมการจาํหนายไปซึ่ง

ทรัพยสนิของกองทรัสต  - คิดเปนอัตราไม

เกินรอยละ 0.5 ของมูลคาทรัพยสินที่

จําหนายไปของกองทรัสต  
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นิติบุคคล/บริษัท 

 ที่อาจมีความขัดแยง 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ความจําเปน ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นดานราคาและเงื่อนไข 

- โครงสรางของคาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสตนั้น

เปนไปตามปกติธุรกิจซึง่คาธรรมเนียมผูจัดการ

กองทรัสต สําหรับอัตราพื้นฐาน เทียบเคียงไดกับ

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทุน ของกองทุนรวม

อสังหาริมทรพัยอื่นในประเทศและคาธรรมเนียม

ผูจัดการกองทรัสต สําหรับอัตราคาธรรมเนียมการ

ไดมาและจาํหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทรัสต

เทียบเคียงไดกับคาธรรมเนียมประเภทเดียวกันของ

ผูจัดการกองทรัสตในตางประเทศ 

รายการระหวางกันขางตน ถือวาเปนขอมูลที่เปดเผยไวอยางชัดเจนแลวรายการดังกลาวจึงจะเปนรายการที่ไมตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตอีก 



หนวยทรัสตของกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 
 

สวนที่ 2 หนา 7-1 

 

7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน 

7.1  ภาพรวมเศรษฐกิจตลาดคลังสินคาใหเชาบริเวณตะวันออกของกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ-บางปะกง) 

กลุมประเทศอาเซียนเปนกลุมเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง จากอัตราการเติบโตเฉล่ีย 10 ป ระหวางป 2543 – 2552 

ที่สูงกวารอยละ 4 เทียบกับเศรษฐกิจโลกที่รอยละ 2.3 โดยเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียนมีสัดสวนใน

เศรษฐกิจโลกเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 1.8 เปน 2.2 ในชวง 10 ปนี้ และเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 2.4 ในป 2555 รวมถึง

หากพิจารณาแนวโนมเศรษฐกิจในอนาคตซ่ึงธนาคารโลก (World Bank) ไดประมาณการมูลคาเศรษฐกิจโลก

โดยรวมที่รอยละ 3.2 และ 3.4 ในป 2557 และ 2558 ซึ่งมีอัตราการเติบโตนอยกวาเศรษฐกิจของประเทศในกลุม

ประเทศอาเซียนดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 ซึ่งแมวาในป 2557 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกในกลุมจะมีแนวโนม

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตํ่ากวาคาเฉลี่ยในอดีตจากประเด็นปญหาภายในดานความไมเสถียรทางการเมือง ซึ่ง

การเติบโตของภาคการสงออกจากการเร่ิมฟนตัวของประเทศพัฒนาแลวยังไมสามารถชดเชยภาคเศรษฐกิจอื่น

ได ทําใหในไตรมาส 1 ป 2557 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น อยางไรก็ดี

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในป 2558 ซึ่งทําใหสมาชิกใน

กลุมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมตัวเปนตลาดเดียวท่ีมีประชากรรวมกันถึง 600 ลานคน จะเปนอีกตัวเรง

ที่จะทําใหกลุมประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยมีแนวโนมทางเศรษฐกิจเชิงบวกในอนาคต 

แผนภาพที่ 1:  อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและกลุมประเทศหลักสมาชิกหลักในอาเซียน  

ป 2543 – 2558 

 

 
 

หมายเหตุ: e คือ ขอมูลประมาณการ, f คือ ขอมูลคาดการณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอางอิง อัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ 
ในป 2553 
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 * อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนแบบ Compound annual growth rate ไมมีขอมูลอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ
ประเทศพมาและประมาณการประเทศบรูไน  

ที่มา: ธนาคารโลก (World Bank) ณ เดือนธันวาคม 2556 

เศรษฐกิจในกลุมอาเซียนมีมูลคาประมาณ 2.27 ลานลานเหรียญสหรัฐ ในป 2555 (ไมรวมขอมูลมูลคาเศรษฐกิจ

ของประเทศพมา) โดยเศรษฐกิจของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 366 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน

ประมาณรอยละ 16.1 ของมูลคาเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีขนาดเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน นอยกวาของประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งมีมูลคาประมาณ 878 พันลานเหรียญสหรัฐแสดงในแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพที่ 2: สัดสวนมูลคาเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน ป 2555 

 

 
 

หมายเหตุ: ไมมีขอมูลประเทศพมา 
ที่มา: ธนาคารโลก (World Bank) ณ เดือนธันวาคม 2555 

 
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีมูลคาประมาณ 3.87 ลานลานบาท ในป 2556 คิดเปนประมาณรอยละ 34 หรือ 1 ใน 3 
ของมูลคาเศรษฐกิจไทย อีกทั้งมูลคาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเปล่ียนแปลงในอัตราที่สูงกวามูลคา
เศรษฐกิจรวม โดยภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 4.7 ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยเฉล่ียรอยละ 4.1 ตอป ระหวางป 2543 – 2556 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3 หรืออาจกลาวไดวา
ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคธุรกิจสําคัญที่เปนตัวขับเคล่ือนของเศรษฐกิจไทยทั้งในแงของมูลคาและแนวโนมการ
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เติบโต ซึ่งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเปนอีกตัวช้ีวัดที่สะทอนแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นของอุปสงคใน
อสังหาริมทรัพยประเภทอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน และคลังสินคา  

  
แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย ป 2543 – 2556 

 

 
 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติณ เดือนธันวาคม2556 

 
อุตสาหกรรมในกลุมประเภทยานยนตและเครื่องใชไฟฟาเปนกลุมธุรกิจสําคัญของประเทศไทย จากการเปนฐาน

การผลิตรถยนตและเคร่ืองใชไฟฟา อันดับ 1 ของอาเซียน และมีสัดสวนการใชพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมท่ีสูง ดัง

แสดงในแผนภาพที่ 4 อีกทั้งเปนอันดับตนๆ ในกลุมอาเซียน สําหรับธุรกิจเหล็กและยาง โดยประเทศไทยไมเพียง

มีจุดแข็งในเร่ืองแรงงานซึ่งมีฝมือเปนที่ยอมรับ เชน มีศักยภาพในการผลิตรถยนตที่มีความเฉพาะ เชน รถปกอัพ 

1 ตัน รถยนตประหยัดพลังงาน หรืออีโคคาร และรถยนตขนาดเล็กคุณภาพสูง แตยังมีทําเลที่มีศักยภาพจากการ

มีที่ต้ังอยูศูนยกลางภูมิภาคโดยมีพรมแดนติดกับ 4 ประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานที่ดี กลาวคือประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันที่สูงในภูมิภาค ซึ่งภายหลังการจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ทําใหมีการเคล่ือนยายอยางอิสระมากขึ้นของสินคา บริการ แรงงานฝมือ รวมถึงเงินลงทุน จะ

เปนปจจัยสนับสนุนแนวโนมการเพิ่มขึ้นของกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้ ในประเทศไทย 
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แผนภาพที่ 4: สัดสวนแสดงพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในป 2555 จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2555 

หากพิจารณาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) ในภาคการผลิต พบวาปริมาณ

การลงทุนในแตละปมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งไดรับผลกระทบบางสวนจากสถานการณโลกและในประเทศไทย เชน 

เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจโลก และนํ้าทวมใหญในประเทศไทย แมวาในสถานการณปจจุบันประเทศไทยจะ

ประสบกับปญหาในดานความไมเสถียรทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาส 4 ป 2556 แตมูลคาเงินลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศในชวงดังกลาวเพ่ิมขึ้นรอยละ 56.6 เทียบกับชวงเดียวกันในปกอน รวมถึงมูลคาเงิน

ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในป 2556 เพิ่มขึ้น รอยละ 6.9 เปน 130,554 ลานบาท ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5 

ซึ่งถึงแมวามูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจะนอยกวาหลายปที่ผาน แตการเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจะเปนหน่ึงในตัวเรงที่ชวยใหมีเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคการผลิต และอุปสงคใน

อสังหาริมทรัพยประเภทอุตสาหกรรรมมากขึ้น โดยมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคการผลิตเปน

อีกหนึ่งตัวขับเคล่ือนสําคัญของเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีมูลคาคิดเปนรอยละ 1 – 2 ของมูลคาเศรษฐกิจไทย ในชวงป 

2550 – 2556  

ยานยนต และการขนสง
13.0%

เหล็ก และผลิตภัณฑโลหะ
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ยาง พลาสติก และหนัง
เทียม
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เคร่ืองยนต เคร่ืองจักร
และอะไหล

8.3%

ปุย สี และเคมีภัณฑ
7.6%

อาหาร และเคร่ืองด่ืม
4.1%

กระดาษ และการพิมพ
2.8%

อัญมณี
2.8%

อื่นๆ
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แผนภาพที่ 5: เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคการผลิต ป 2550 – 2556 

 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทยณ เดือนธันวาคม 2556 

7.2 ตลาดโรงงานอุตสาหกรรมใหเชา 

 อุปทานของโรงงานในปจจุบัน 

แผนภาพที่ 6: อุปทานของโรงงานใหเชา 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดณ เดือนธันวาคม 2556 
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ณ ส้ินป 2556 พื้นที่ใหเชาของโรงงานมีจํานวนทั้งส้ิน 2,670,312 ตารางเมตร โดยเพิ่มขึ้นจากคร่ึงปแรกถึง 

120,464   ตารางเมตร และเพิ่มขึ้นจากป 2555 ถึงรอยละ 13.04 โดยหลังจากเหตุการณน้ําทวมใหญป 2554 มี

อุปทานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดโดยทําเลที่เพิ่มขึ้นนั้นสวนใหญจะเปนทําเลที่ไมไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมเม่ือป 

2554 โดยผูประกอบการธุรกิจโรงงานใหเชานั้นมีการสรางโรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความตองการในการใช

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขามา 

แผนภาพที่ 7: อุปทานโรงงานใหเชา จําแนกตามทําเลที่ตั้ง 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดณ เดือนธันวาคม 2556 

พื้นที่ใหเชาของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นสวนใหญจะอยูในจังหวัดชลบุรี 793,009 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 30 

ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาอยูในพื้นที่จังหวัดระยอง 621,895 ตารางเมตร หรือรอยละ 23 และตามมาดวย

จังหวัดสมุทรปราการรอยละ 18 และจังหวัดอยุธยารอยละ 16 โดยที่อุปทานในอีสเทิรน ซีบอรด หรือจังหวัด

ชลบุรีและจังหวัดระยองนั้นมีคอนขางสูงเนื่องจากเปนทําเลหลักของนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง อีกทั้งเปนแหลง

ผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย  
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อุปทานโรงงานในอนาคต 

แผนภาพที่ 8: อุปทานโรงงานในอนาคต 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดณ เดือนธันวาคม  2556 

อุปทานโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาในอนาคตนั้นสวนใหญอยูในจังหวัด อยุธยา สมุทรปราการ และชลบุรี คิดเปน

สัดสวนทั้งหมดถึงรอยละ 78 โดยสวนใหญเปนการพัฒนาจากผูประกอบการรายใหญ อยางเชน บริษัท ไทคอน 

อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยโฮลด้ิง 

จํากัด 
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อุปสงคของโรงงานในปจจุบัน 

แผนภาพที่ 9: อุปสงคของโรงงานใหเชา 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดณ เดือนธันวาคม 2556 

อุปสงคหรือพื้นที่โรงงานท่ีถูกเชามีจํานวนทั้งส้ิน 2,108,054 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากครึ่งปแรก 6,923 ตาราง

เมตร และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวถึง 70,400 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 3.45 

อัตราการเชา 

ตารางที่ 1: อัตราการเชาอาคารโรงงานในตลาด 

จังหวัด อุปทาน อุปสงค อัตราการเชาพื้นท่ี

ชลบุรี 793,009     711,357     89.70%

ระยอง 621,895     473,466     76.13%

สมุทรปราการ 479,057     468,102     97.71%

อยุธยา 439,761     203,688     46.32%

ปทุมธานี 160,480     117,666     73.32%

สระบุรี 71,326       55,618       77.98%

ฉะเชิงเทรา 59,939       41,576       69.36%

นนทบุรี 22,500       22,500       100.00%

ปราจีนบุรี 21,264       13,000       61.14%

กรุงเทพ 1,080          1,080          100.00%  

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดณ เดือนธันวาคม 2556 
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อัตราการเชา ณ ปจจุบันอยูที่ รอยละ 79.53 ลดลงจาก คร่ึงปแรกและลดลงจากป 2555 เนื่องจากอุปทานพื้นที่

โรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเชาในจังหวัดชลบุรีและระยองอยูที่รอยละ 89.70 และรอยละ 76.13 

ตามลําดับ โดยทําเลอีสเทิรน ซีบอรด หรือในจังหวัดชลบุรีนั้นมีความตองการเชาพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมสูง 

เนื่องจากทําเลนี้มีนิคมอุตสาหกรรมใหญๆ อยางเชน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง และอื่นๆ อีกทั้งยังใกลทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 

ราคาคาเชาของโรงงานใหเชา จําแนกตามทําเลที่ตั้ง 

แผนภาพที่ 11: ราคาคาเชาของโรงงานใหเชา จําแนกตามทําเลที่ตั้ง 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดณ เดือนธันวาคม 2556 

อัตราคาเชาโรงงานที่สูงสุดอยูในจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา โดยสูงสุดอยูที่ 230 บาทตอ

ตารางเมตรตอเดือน รองลงมาคือกรุงเทพมหานครท่ีมีคาเชาสูงสุดอยูที่ 225 บาทตอตารางเมตรตอเดือน และ

จังหวัดอยุธยา ปทุมธานีมีอัตราคาเชาสูงสุดอยูที่ 220 บาทตอตารางเมตรตอเดือน โดยทําเลจังหวัดชลบุรี ระยอง 

สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา มีคาเชาที่สูงขึ้นนับต้ังแตเหตุการณน้ําทวมใหญในป 2554 และมีโรงงาน

อุตสาหกรรมจํานวนมากที่ไดยายฐานการผลิตมาในบริเวณทําเลนี้ 

แนวโนมตลาดโรงงานอุตสาหกรรม 

มีการคาดการณวา การเติบโตของอุปสงคมีแนวโนมที่ดีในอนาคตจากบริษัทในประเทศและบริษัทตางชาติทั้ง

ขนาดเล็ก กลาง และใหญ จากความตองการพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มากขึ้น และการเติบโตของอุตสาหกรรม

ยานยนตซึ่งนักลงทุนตางชาติมองประเทศไทยเปนฐานการผลิตที่สําคัญ อยางไรก็ตาม มีความกังวลถึงปจจัย

ทางการเมืองในปจจุบันที่อาจจะสงผลตอความเชื่อม่ันในการลงทุนจากตางประเทศ 
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7.3 ตลาดคลังสินคาใหเชา 

อุปทานของคลังสินคาในปจจุบัน 

แผนภาพที่ 12: อุปทานของคลังสินคาใหเชา 

 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดณ เดือนธันวาคม 2556 

ณ ส้ินป 2556 อุปทานพื้นที่ใหเชาของคลังสินคามีจํานวนท้ังส้ิน 2,847,480 ตารางเมตร โดยเพ่ิมขึ้นจากคร่ึงป

แรกถึง 143,874 ตารางเมตร และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2555 ถึงรอยละ 41.93โดยอุปทานท่ีเกิดใหมนั้น

สวนใหญจะเปนคลังสินคาในบริเวณทําเลอีสเทิรน ซีบอรด ใกลทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
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แผนภาพที่ 13: อุปทานคลังสินคาใหเชา จําแนกตามทําเลที่ตั้ง 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัดณ เดือนธันวาคม 2556 

พื้นที่ใหเชาของคลังสินคานั้นสวนใหญจะอยูในจังหวัดสมุทรปราการ 893,107 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 31

ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากในจังหวัดสมุทรปราการนี้ไดประโยชนจากทําเลที่ใกลกรุงเทพ ทาอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ และนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแหง จังหวัดชลบุรีก็เปนทําเลหนึ่งที่สําคัญสําหรับคลังสินคา

ซึ่งคิดเปนพื้นที่ 809,512 ตารางเมตร หรือรอยละ 28เนื่องดวยทําเลอีสเทิรน ซีบอรดใกลทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 

และฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต และตามดวยจังหวัดอยุธยารอยละ 12 ฉะเชิงเทรารอยละ 12 
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อุปทานคลังสินคาในอนาคต 

แผนภาพที่ 14: อุปทานคลังสินคาในอนาคต 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

นับต้ังแตน้ําทวมใหญในป 2554 ความตองการพื้นที่คลังสินคานั้นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณทําเลที่ไมได

รับผลกระทบจากน้ําทวม อยางเชน ชลบุรี และสมุทรปราการ ที่ซึ่งผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยดานอุตสาหกรรมหัน

มาสนใจลงทุน 

โดยประมาณ 450,000 ตารางเมตรของอุปทานในอนาคตอยูในจังหวัดสมุทรปราการ และประมาณ 250,000 

ตารางเมตรนั้นอยูในจังหวัดชลบุรี ผูพัฒนาหลายรายน้ันมีแผนการลงทุนคลังสินคาและศูนยกลางการขนสงทั้ง

แบบคลังสินคาสําเร็จรูปและแบบคลังสินคาสรางตามความตองการของลูกคาเพื่อที่จะตอนสนองอุปสงคในทําเล

เหลานี้ 
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อุปสงคของคลังสินคาในปจจุบัน 

แผนภาพที่ 15: อุปสงคของคลังสินคาใหเชา 
 

 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

ในชวงครึ่งปหลัง ป 2556 พื้นที่คลังสินคาที่มีการเชามีจํานวนทั้งส้ิน 2,311,075 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากชวงคร่ึง

ปแรกและจากชวงเดียวกันของป 2555 เปนจํานวน 4,216 และ 409,038 ตารางเมตร ตามลําดับโดยพื้นที่ถูกเชา

ที่เพิ่มขึ้นใหมนั้นอยูในทําเลสุมทรปราการไปถึงชลบุรี 

ตารางที่ 3: อัตราการเชาในตลาด และอัตราการเชาในโซนอีสเทิรน ซีบอรด 

จังหวัด อุปทาน อุปสงค อัตราการเชาพื้นท่ี

สมุทรปราการ 893,107     773,372     86.59%

ชลบุรี 809,512     454,342     56.13%

อยุธยา 348,057     322,266     92.59%

ฉะเชิงเทรา 327,900     298,643     91.08%

กรุงเทพ 250,384     247,884     99.00%

ปทุมธานี 130,340     129,260     99.17%

สระบุรี 37,494       37,494       100.00%

ระยอง 31,170       31,170       100.00%

สมุทรสาคร 19,516       16,645       85.29%  
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 
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สําหรับอัตราการเชา ณ ปจจุบันอยูที่ รอยละ 81.16ลดลงจาก คร่ึงปแรกรอยละ 4.17 และป 2555 รอยละ 13.64 

และอัตราการเชาในจังหวัดชลบุรีอยูที่รอยละ 56.13 ลดลงจาก คร่ึงปแรกรอยละ 6.65 และป 2555 รอยละ 

33.53 เนื่องจากอุปทานพื้นที่คลังสินคาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในทําเลอีสเทิรนซีบอรด ทําใหมีอัตราการเชาในทําเล

นี้คอนขางตํ่ากวาทําเลอื่นๆ 

ราคาคาเชาของคลังสินคา จําแนกตามทําเลที่ตั้ง 

แผนภาพที่ 17: ราคาคาเชาของคลังสินคา จําแนกตามทําเลที่ตั้ง 

 

 
 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

คาเชาคลังสินคาที่มีในจังหวัดกรุงเทพมีอัตราสูงที่สุดโดยอยูที่ 190 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ตามดวยทําเลจังหวัด

สมุทรปราการท่ีมีคาเชาสูงสุดอยูที่ 185 บาทตอตารางเมตรตอเดือน และจังหวัดปทุมธานี และฉะเชิงเทราท่ีมีคาเชา

สูงสุดอยูที่ 180 บาทตอตารางเมตรตอเดือน โดยทั่วไปคาเชาคลังสินคาในตลาดน้ันมีความหลากหลายตามปจจัย

ตางๆ เชน ทําเล สภาพอาคาร อายุอาคาร และลักษณะโครงสราง 

แนวโนมตลาดคลังสินคา 

อุปทานคลังสินคาใหเชาในอนาคตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากจากแผนการพัฒนาของผูประกอบการพัฒนาอาคาร

คลังสินคา ในขณะเดียวที่อุปสงคก็เพิ่มขึ้นมากเชนกันจากความตองการใชพื้นที่คลังสินคาในอนาคตตามแผนการ

ระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนของระบบขนสงเนื่องจากประเทศไทยไดเปรียบในเรื่องทําเลที่ต้ังอยูบนศูนยกลาง

ระหวางประเทศ กัมพูชา ลาว พมา และมาเลเซีย และเปนศูนยกลางการขนสงที่มีบทบาทสําคัญตอประชาคมเศรฐกิจ

อาเซียนหรือ AEC ในอนาคต อยางไรก็ตามยังมีความกังวลถึงปจจัยทางการเมืองในประเทศวาอาจจะผลใหการ

ลงทุนจากภาคเอกชนและตางชาติมีการชะลอตัวลง 
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7.4 ตลาดคลังสินคาใหเชาบริเวณตะวันออกของกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ - บางปะกง) 

พ้ืนที่สํารวจ 

บริเวณดานตะวันออกของกรุงเทพ หรือสุวรรณภูมิ-บางปะกงประกอบดวยบริเวณ ถนนลาดกระบังใกลกับทา

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการท้ังจังหวัด ไปจนถึงอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อุปทานของคลังสินคาใหเชา ในทําเลสุวรรณภูมิ-บางปะกง 

 
 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

ณ ส้ินป 2556 อุปทานพื้นที่ใหเชาของคลังสินคาในบริเวณสุวรรณภูมิ-บางปะกงมีจํานวนทั้งส้ิน 1,433,157 

ตารางเมตร โดยเพิ่มขึ้นจากป 2555 ถึง 102,582ตารางเมตรหรือคิดเปนรอยละ 8.2 หลังจากเหตุการณน้ําทวม

ใหญในชวงปลายป 2554 มีอุปทานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และทําเลนี้เองเปนทําเลที่ไมไดรับผลกระทบจากน้ํา

ทวมใหญเม่ือป 2554 จากเหตุการณดังกลาวทําใหผูประกอบการธุรกิจพัฒนาคลังสินคามีความสนใจในทําเล

ดังกลาวและมีการกอสรางอาคารคลังสินคาเพื่อรองรับความตองการในการใชพื้นที่เก็บสินคาที่มีมากขึ้นใน

บริเวณน้ี 
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ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

อุปทานคลังสินคาใหเชานั้นสวนใหญอยูบนถนนบางนาโดยจะอยูในทําเลบางนา-สมุทรปราการถึงรอยละ 42 

หรือ 597,750 ตารางเมตร รองลงมาอยูในทําเลบางนา-บางปะกงรอยละ 23 หรือ 327,900 ตารางเมตร และ

ตามมาดวยทําเลบนถนนเทพารักษรอยละ 17 หรือ 239,758 ตารางเมตร และบนถนนลาดกระบังรอยละ 15 

หรือ 218,804 ตารางเมตร จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นไดวาบนถนนบางนาน้ันเองเปนถนนเสนที่ไดรับความ

นิยมตอการพัฒนาคลังสินคาใหเชา เนื่องจากถนนดังกลาวเปนถนนท่ีเช่ือมตอระหวางกรุงเทพ นิคมอุตสาหกรรม

ใหญหลายแหง ไปจนถึงทางไปทาเรือน้ําลึกแหมฉบัง 
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อุปทานคลังสินคาในอนาคตในทําเลสุวรรณภูมิ-บางปะกง 

 

โครงการ ผูพัฒนา จังหวดั 
พื่นที่เชา

ทั้งหมด (ตรม) 
WHA Mega Logistics Center Ladkrabang WHA กรุงเทพ 66,000 
WHA Logistics Center, Ladkrabang Phase II WHA กรุงเทพ 17,000 
WHA Bangna Trad WHA สมุทรปราการ 170,000 
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.4 : 72 WHA สมุทรปราการ 65,000 
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.6 : 66 WHA สมุทรปราการ 60,000 
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.5 : 82 WHA สมุทรปราการ 74,500 
TPARK Bangpakong Km.46 TPARK สมุทรปราการ 100,000 
TPARK Bangplee 3-5 TPARK สมุทรปราการ 100,000 
Rattanabadee Land Km. 19 R-Land สมุทรปราการ 10,000 
Thriven Group Km. 19 Thriven Group สมุทรปราการ 20,184 
PK Park 2 Tip Holding สมุทรปราการ N/A 
PK Park 3 Tip Holding สมุทรปราการ N/A 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 
 
อุปสงค และอัตราการเชาของคลังสินคาใหเชาในทําเลสุวรรณภูมิ-บางปะกง 
 

 
 

 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

พื้นที่คลังสินคาที่ถูกเชาในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษานั้นสูงถึง 1,284,165 ตารางเมตรเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาถึง 5,582 

ตารางเมตรคิดเปนรอยละ 0.4 อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาน้ัน แนวโนมอุปสงคนั้นคงที่นับต้ังแตป 2555 
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แนวโนมอัตราการเชานั้นมีการชะลอตัวลง โดยท่ีลดลงจากป 2555 ที่ผานมารอยละ 6.5ซึ่งเกิดจากเพ่ิมขึ้นของ

อุปทานคลังสินคาใหเชาที่มีการสรางใหมอยางตอเนื่องในบริเวณน้ี ขณะที่อุปสงคนั้นจัดวาคงท่ีหรือเพิ่มขึ้นเพียง

เล็กนอย อยางไรก็ตามอัตราการเชานั้นยังอยูในระดับที่สูงและยังคงมีความตองการใชพื้นที่คลังสินคาเชนกัน 

อัตราการเชาคลังสินคา ในทําเลสุวรรณภูมิ-บางปะกง จําแนกตามทําเลที่ตั้ง 
 

ทําเล อุปทาน อุปสงค อัตราการเชาพื้นที ่
บางนา-สมุทรปราการ 597,750 544,084 91.0% 
บางนา-บางปะกง 218,804 218,804 100.0% 
เทพารักษ 239,758 175,381 73.1% 
ลาดกระบัง 327,900 298,643 91.1% 
อ่ืนๆ 48,945 47,253 96.5% 

รวม 1,433,157 1,284,165 89.6% 
 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 
 

อัตราการเชา ณ ปจจุบันอยูที่รอยละ 89.6บนนถนนบางนาน้ันมีอัตราการเชาที่สูงเม่ือเปรียบเทียบกับทําเลอื่น 

โดยที่ทําเลบางนา-บางปะกงอยูที่รอยละ 100 และบางนาสมุทรปราการรอยละ 91 

ราคาคาเชาคลังสินคา ในทําเลสุวรรณภูมิ-บางปะกง 

 

 
 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 
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ในทําเลสุวรรณภูมิ-บางปะกงราคาคาเชาเฉล่ีย ณ ปจจุบันอยูท่ี 165.7 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมารอยละ 1.5โดยแนวโนมในการปรับตัวของอัตราคาเชาอยูประมาณรอยละ 0-2 ซึ่ง

ถือวามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย 

 
 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

ราคาคาเชาของคลังสินคาในทําเลสุวรรณภูมิ-บางปะกงมีราคาที่หลากหลายขึ้นอยูกับหลายปจจัย อยางเชน 

ทําเลที่ต้ัง รูปแบบคลังสินคา การรับน้ําหนักของพื้นและโครงสรางอาคาร และอายุอาคาร 

7.5 ตลาดคลังสินคาใหเชา บริเวณบางนา-สมุทรปราการ 

อุปทานคลังสินคาใหเชา บริเวณบางนา-สมุทรปราการ 

 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 
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จากการสํารวจอุปทานของคลังสินคาใหเชาในบริเวณบางนา-สมุทรปราการ พบวาคลังสินคาใหเชามีพื้นที่รวม

ประมาณ 597,750 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากป 2555 ประมาณ 69,030 ตารางเมตรหรือรอยละ 13.1 อุปทาน

คลังสินคาใหเชาเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและระบบการขนสง 

อุปสงค และอัตราการเชาของคลังสินคาใหเชา บริเวณบางนา-สมุทรปราการ 

 

 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

ในบริเวณบางนา-สมุทรปราการพื้นที่คลังสินคาที่มีการเชามีจํานวนท้ังส้ิน 544,084 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปที่แลวเปนจํานวน 27,206 ตารางเมตรคิดเปนรอยละ 5.3 อุปสงคในบริเวณน้ีนั้นคงที่ในขณะท่ีอัตราการ

เชานั้นลดลงอยูที่รอยละ 91 อัตราการเชาที่ลดลงนั้นเกิดจากอุปทานท่ีเพิ่มขึ้น 
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ราคาคาเชาคลังสินคา บริเวณบางนา-สมุทรปราการ 

 
 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

ราคาคาเชาคลังสินคาอยูที่ 166 บาทตอตารางเมตรตอเดือน เพิ่มขึ้นรอยละ 1 ทําเลบางนา-สมุทรปราการนี้มีการ

ปรับตัวคาเชาประมาณรอยละ 0.3 ถึง 2.1 และจัดวาทําเลบริเวณน้ีมีการปรับตัวราคาคาเชาสูงกวายานอื่นๆ 

สรุปภาพรวมตลาดคลังสินคาใหเชา บริเวณบางนา-สมุทรปราการ 

ทําเลบนถนนบางนา-สมุทรปราการเปนทําเลที่ไดรับความนิยมสูงจากผูเชาทั้งในประเทศและตางประเทศและมี

อุปสงคและอัตราการเชาที่สูง ทําเลนี้ไดประโยชนจากระบบขนสงบนถนนบางนา-ตราดที่เช่ือมตอเมืองหลวง และ

นิคมอุตสาหกรรมตางๆ  ย่ิงไปกวานั้นผูประกอบการพัฒนาคลังสินคามีแผนการพัฒนาคลังสินคาในยานนี้อยาง

ตอเนื่องและชัดเจน ทําใหอุปทานใหมและอุปทานในอนาคตเพิ่มขึ้นมาก 
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7.6 ตลาดคลังสินคาใหเชา บริเวณถนนลาดกระบัง 

อุปทานคลังสินคาใหเชาบริเวณถนนลาดกระบัง 

 
 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

 
ณ ส้ินป 2556 อุปทานคลังสินคาใหเชาบริเวณถนนลาดกระบังนั้นคงที่อยูที่ 218,804 ตารางเมตร ซึ่งอุปทานบน

ถนนลาดกระบังนั้นคงที่นับต้ังแตป 2555 

อุปสงค และอัตราการเชาของคลังสินคาใหเชาบริเวณถนนลาดกระบัง 

 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 
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บนถนนลาดกระบังพื้นที่คลังสินคาที่มีการเชามีจํานวนท้ังส้ิน 284,804 ตารางเมตร คงที่จากป 2555 อุปสงคใน

บริเวณน้ีนั้นคงที่ในขณะท่ีอัตราการเชานั้นอยูที่รอยละ 100 นับวาเปนทําเลที่มีอัตราการเชาที่สูงที่สุด 

ราคาคาเชาคลังสินคาบริเวณถนนลาดกระบัง 
 

 
 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2556 

 
โดยเฉล่ียราคาคาเชาคลังสินคา บนถนนลาดกระบัง ณ ส้ินป 2556 อยูที่ 173.9 บาทตอตารางเมตรตอเดือน

เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 จากปที่แลว คาเชาในบริเวณน้ีนั้นสูงและไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก 

สรุปภาพรวมตลาดคลังสินคาใหเชา บริเวณถนนลาดกระบัง 

บริเวณถนนลาดกระบังนี้ ตลาดคลังสินคาใหเชาไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยอุปทานน้ันคงท่ีนับต้ังแตป 

2555 แตทวาอัตราการเชานั้นอยูที่รอยละ 100 มาโดยตลอด แสดงใหเห็นวาอุปสงคหรือความตองการใชพื้นที่

คลังสินคาในยานนี้ยังคงมีมาก แตอุปทานเองนั้นมีจํานวนจํากัด ขณะที่ราคาคาเชานั้นสูง 

แนวโนมตลาดคลังสินคาในอนาคต 

จากอุปทานคลังสินคาใหเชาในอนาคตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากตามแผนการพัฒนาของผูประกอบการพัฒนา

อาคารคลังสินคา ในขณะเดียวท่ีอุปสงคก็เพิ่มขึ้นมากเชนกัน จากความตองการใชพื้นที่คลังสินคาในอนาคต 

ตามแผนการระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนของระบบขนสง เนื่องจากประเทศไทยมีขอไดเปรียบในเร่ืองทําเลที่ต้ัง

ที่อยูบนศูนยกลางระหวางประเทศ กัมพูชา ลาว พมา และ มาเลเซีย และเปนศูนยกลางการขนสงที่มีบทบาท

สําคัญตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอนาคต อยางไรก็ตามยังมีความกังวลถึงปจจัยทางการเมือง

ในประเทศวาอาจจะสงผลใหการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศคาดวามีการชะลอตัว

ลง 
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8 โครงสรางและการดําเนินงานของกองทรัสต 

8.1 การจัดตั้งกองทรัสต 

8.1.1 ขอมูลทั่วไปของกองทรัสต  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ใชชื่อภาษาอังกฤษวา WHA 

Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHART เปนกองทรัสตตาม 

พ.ร.บ. ทรัสต ท่ีกอตั้งข้ึนดวยผลของสัญญากอตั้งทรัสต และสมบูรณเมื่อผูกอตั้งทรัสตโอนเงินท่ีไดจากการจําหนาย

หนวยทรัสต ดวยความไววางใจใหทรัสตีจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสต  

8.1.2 วัตถุประสงคของกองทรัสต  

กองทรัสตจัดตั้งข้ึนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมี

วัตถุประสงคในการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภทหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real 

Estate Investment Trust หรือ REIT) เพื่อเสนอขายตอประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และมีวัตถุประสงคในการ

นําหนวยทรัสตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เมื่อกองทรัสตนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยทรัสต เงินท่ีไดรับจากการกูยืม และเงินประกันการเชาและการบริการ

ไปลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตแลว บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต จะนําทรัพยสินหลักดังกลาวไปจัดหา

ผลประโยชน ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง การใหใชพื้นท่ีในลักษณะคลายคลึงกันกับการใหเชา การใหบริการที่

เกี่ยวของกับการเชาหรือทรัพยสินท่ีใหเชา ในการจัดหาผลประโยชนดังกลาว บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต จะ

แตงตั้ง ดับบลิวเอชเอ  คอรปอเรชั่น ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) เพื่อดําเนินการจัดหา

ผลประโยชนและบริหารทรัพยสินหลักที่กองทรัสตลงทุนภายใตการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายของผูจัดการ

กองทรัสต  โดยการมอบหมายหรือแตงตั้งดังกลาวจะเปนไปตามขอกําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต กฎหมาย และ

ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ การจัดหาผลประโยชนและบริหารทรัพยสินหลักของกองทรัสตจะอยูภายใต

การควบคุมและกํากับดูแลของทรัสตี เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ และผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนไปตาม

ขอตกลงและเง่ือนไขแหงสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต และสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตลอดจน

หลักเกณฑท่ี พ.ร.บ. ทรัสต รวมท้ังประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยกําหนด ท้ังนี้ 

กองทรัสตจะไมดําเนินการในลักษณะใดที่เปนการใชกองทรัสตเขาดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เชน เปนผู

ประกอบธุรกิจโรมแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน อีกท้ังกองทรัสตจะไมนําอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตออกใหเชา

แกบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะนําอสังหาริมทรัพยนั้นไปใชประกอบธุรกิจท่ีขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
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แผนภาพกระบวนการขั้นตอนกอตั้งกองทรัสต WHART 

 

 

ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. เสนอขายหนวยทรัสต

และขอความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทรัสต 

สํานักงาน ก.ล.ต. แจงผลการพิจารณาภายใน 

45 วัน นับแตไดรับคําขอและเอกสารครบถวน 

เสนอขายหนวยทรสัตใหเสร็จภายใน 6 เดือน  
นับแตสํานักงาน ก.ล.ต. แจงผล 

ใหผูจัดจาํหนายหลกัทรัพยโอนเงนิ

จากการขายหนวยทรัสตใหแกทรัสตี

ภายใน 15 วันทําการ นับแตปดการ

ขาย และยื่นหลักฐานการโอนเงิน

พรอมรายงานผลการเสนอขาย

เขาทําสัญญากอต้ังทรัสต

ตามรางที่ไดรับความ

เห็นชอบกอนหรือในวัน

โอนทรัพยสินใหทรสัตี 

+ 

ดําเนินการใหหนวยทรัสตที่ออกใหมเขาเปนหลักทรพัย

จดทะเบียนภายใน 45วนั นับแตวันปดการเสนอขาย 

สงสําเนาสญัญากอต้ังทรัสตที่ลงนามตอสํานักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตลงนาม 

วันที่มีการ

กอต้ัง

กองทรัสต 

ผูกอต้ังทรัสต 
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ท้ังน้ี กองทรัสตจะกอตั้งในวันท่ีทําสัญญากอตั้งทรัสตและจะมีผลสมบูรณเมื่อบริษัทฯ ในฐานะผูกอตั้งทรัสตไดโอนเงินที่

ไดรับจากการจําหนายหนวยทรัสตท่ีเสนอขายคร้ังแรกท้ังหมดใหแกทรัสตี 

อน่ึง ภายหลังจากการกอตั้งกองทรัสตแลว โครงสรางของกองทรัสตสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ผูถือหนวยทรัสต 
 

    
 

 
ไมนอยกวารอยละ 15
แตไมเกินรอยละ 20 

นักลงทุนอ่ิน 

บริหารจดัการ
กองทรัสต 

คาธรรมเนียม 

ผูจัดการกองทรสัต 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียลเอสเตท

แมเนจเม นท จํากัด 

 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ 

คอรปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสทิธิการ
เชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

ทรัพยสินหลักท่ีลงทุนครั้งแรก ประกอบดวย 
(1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ

โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง Phase 2 
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 18) 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23) 
พ้ืนท่ีเชารวม 

 อาคาร 167,107.45 ตารางเมตร 

 สวนหลังคา   74,617.34 ตารางเมตร 

 ทรัสตี 

 

ผูเชา 
เชาพืน้ทีอ่าคารคลังสนิคาและศูนยกระจายสินคา  

และ เชาพื้นทีห่ลังคา 

คาเชา ใหเชาพืน้ที ่

แตงตั้ง 

คาธรรมเนียม 

เงินลงทนุ ผลประโยชนตอบแทน 

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต 

คาธรรมเนียม 

บริหาร
อสังหาริมทรัพย 
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8.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญากอตั้งทรัสต 

หัวขอ รายละเอียด 

คูสัญญา 1.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด (“ผูกอตั้งกองทรัสต” และจะเขา
เปน “ผูจัดการกองทรัสต”) 

2.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด (“ทรัสตี”) 

ลักษณะของ
กองทรัสตและกลไก
การบริหาร 

 

1.  เปนกองทรั สต ตามพระราช บัญญัติ ท รัสต เพื่ อ ธุ รก รรมในตลาดทุน  พ .ศ . 2550   
(“พระราชบัญญัติทรัสต”) ที่กอตั้งข้ึนดวยผลของสัญญากอตั้งทรัสตน้ีและสมบูรณเมื่อผู
กอตั้งทรัสตโอนเงินท่ีไดจากการจําหนายหนวยทรัสตใหแกทรัสตีแลว 

2.  กองทรัสตนี้ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลโดยเปนกองทรัพยสินท่ีอยูในช่ือและอํานาจจัดการ
ของทรัสตี 

3.  การจัดการกองทรัสตจะกระทําโดยทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับมอบหมายจากทรัสตี
ซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามสัญญาน้ี 

4.  ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตและทรัสตีมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของผูจัดการกองทรัสตและผูรับ
มอบหมายรายอื่น (ถามี) ใหเปนไปตามสัญญาและตามกฎหมายตลอดจนการเก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทรัสต ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใช
ทรัพยสินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพยสินอ่ืนดังกลาวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผูจัดการ
กองทรัสต หรือบุคคลอื่นท่ีทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตมอบหมายโดยจะเปนไปตามที่ระบุไว
ในสัญญากอตั้งทรัสตน้ี 

5. ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนผูที่มีวิชาชีพซ่ึงไดรับความ
ไววางใจ ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต โดยตองปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยางเปน
ธรรมเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไปตามสัญญาน้ีและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนขอผูกพันท่ีไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารที่เปดเผย เพื่อประโยชน
ในการเสนอขายหนวยทรัสตแกผูลงทุน และมติของผูถือหนวยทรัสต 

ชื่ออายุประเภทและ
วัตถุประสงคของ
กองทรัสต 

1.  ช่ือของกองทรัสตคือ  ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม โกรท ใชชื่อภาษาอังกฤษวา WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 
Real Estate Investment Trust หรือ WHART  
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หัวขอ รายละเอียด 

 2. กองทรัสตจัดตั้งข้ึนโดยไมมีกําหนดอายุของกองทรัสตและเปนกองทรัสตประเภทไมรับซ้ือคืน
หนวยทรัสตจากผูถือหนวยทรัสต 

3.  วัตถุประสงคของกองทรัสตเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยการออกหลักทรัพยประเภทหนวยทรัสต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อเสนอขายตอประชาชนและมีวัตถุประสงคใน
การนําหนวยทรัสตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

4. เมื่อกองทรัสตนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตไปลงทุนในทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตแลว กองทรัสตโดยผูจัดการกองทรัสตจะนําทรัพยสินหลักดังกลาวไปหา
ผลประโยชนโดยการใหเชาอสังหาริมทรัพยซ่ึงรวมถึงการใหใชพื้นท่ีในลักษณะคลายคลึงกัน
กับการใหเชาและการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาดังกลาวดวย ในการจัดหา
ผลประโยชนดังกลาว ผูจัดการกองทรัสตอาจมอบหมายหรือแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
ใหดําเนินการได โดยการมอบหมายหรือแตงตั้งจะเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาน้ี 
กฎหมาย และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี กองทรัสตสามารถลงทุนใน
ทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพยสินหลักไดตามหลักเกณฑและสัดสวนท่ี
กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศท่ีเกี่ยวของ 

5.  รายไดท่ีกองทรัสตจะไดรับจากการดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยไดแก
คาเชา (ซึ่งหมายความรวมถึงคาบริการ) การดําเนินงานของผูจัดการกองทรัสต จะอยูภายใต
การควบคุมและกํากับดูแลโดยทรัสตี ทั้งน้ี กองทรัสตจะไมดําเนินการในลักษณะใดท่ีเปนการ
ใชกองทรัสตเขาดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง  

6.  กองทรัสตมีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปและรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกใหสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ทรัพยสินที่จะใหเปน
กองทรัสต 

ในเบื้องตน เมื่อมีการกอตั้งทรัสตทรัพยสินเร่ิมตนท่ีจะใหเปนของกองทรัสต ไดแก เงินท่ีผูกอตั้งท
รัสตไดจากการจําหนายหนวยทรัสตในการเสนอขายหนวยทรัสตคร้ังแรกโดยผูกอตั้งทรัสตมีหนาท่ี
ดําเนินการใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยโอนเงินท่ีไดจากการจําหนายหนวยทรัสตใหแกทรัสตีเพื่อให
การกอตั้งกองทรัสตแลวเสร็จ  

ภายหลังจากที่กองทรัสตโดยทรัสตีไดรับทรัพยสินเริ่มตนและเงินประกันการเชา รวมท้ังกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน กองทรัสตจะลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสต นอกจากนี้ ทรัพยสินที่จะให
เปนกองทรัสตยังรวมถึงทรัพยสินอื่นใดท่ีกองทรัสตจะไดมาเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี
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หัวขอ รายละเอียด 

ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

หนวยทรัสต สิทธิในการไดรับประโยชนจากกองทรัสตแบงออกเปนหนวยหนวยละเทาๆกันเรียกวา หนวยทรัสต
โดยมูลคาท่ีตราไวของหนวยทรัสตคือ 10 บาท  หนวยทรัสตของกองทรัสตน้ีมิไดใหสิทธิแกผูถือใน
การขายคืนหรือไถถอน 

หนวยทรัสตของกองทรัสต มีคุณสมบัติเปนหนวยทรัสตประเภทระบุช่ือผูถือและชําระเต็มมูลคา
แลวท้ังหมด รวมท้ังไมมีขอจํากัดการโอนหนวยทรัสต เวนแตขอจํากัดท่ีเปนไปตามกฎหมายตามที่
ไดระบุไวในสัญญาฉบับน้ี 

การเพิ่มทุนของ
กองทรัสต 

 

กองทรัสตจะเพ่ิมทุนโดยออกหนวยทรัสตใหมเพื่อเสนอขายตอผูถือหนวยทรัสตตามขอตกลงและ
เงื่อนไขแหงสัญญาน้ีตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งนี้ใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีดําเนินการ
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเพิ่มทุนของกองทรัสตซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะแตการจัดประชุมผูถือ
หนวยทรัสตเพื่อขอมติอนุมัติใหเพิ่มทุนโดยจะตองออกหนวยทรัสตเปนหนวยเต็ม (จะออก
หนวยทรัสตท่ีเปนเศษมิได) รวมท้ังในกรณีท่ีจะออกหนวยทรัสตหากจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางผูจัดการกองทรัสตและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของผูจัดการกองทรัสตใหผูจัดการ
กองทรัสตและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของผูจัดการกองทรัสตงดออกเสียงในวาระที่เกี่ยวกับการเพ่ิม
ทุนของกองทรัสตและการออกหนวยทรัสตและผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีดําเนินการตามที่สมควร
เพื่อใหหนวยทรัสตท่ีออกใหมสามารถเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในสี่
สิบหา (45) วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต 

เหตุในการเพิ่มทุน
และกระบวนการ
เพ่ิมทุน 

 

1.  เหตุในการเพิ่มทุนไดแกการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมจากทรัพยสินเดิมของกองทรัสตเพิ่มทุนเพื่อปรับปรุงทรัพยสินของ
กองทรัสตซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตหรืออสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตมีสิทธิการ
เชาใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมท่ีจะใชหาผลประโยชนเพิ่มทุนเพื่อตอเติมหรือกอสราง
อาคารเพิ่มเติมบนที่ดินท่ีมีอยูแลวซ่ึงเปนของกองทรัสตหรือท่ีกองทรัสตมีสิทธิการเชาเพื่อ
ประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสตและเพิ่มทุนเพื่อชําระเงินกูยืมหรือภาระ
ผูกพันของกองทรัสต 

2.  การเพิ่มทุนตองไมขัดหรือแยงกับเจตนารมณในการกอตั้งกองทรัสตและกฎหมายตางๆท่ี
เกี่ยวของโดยจะตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตใหอนุมัติการเพิ่มทุน 

3.  ในกรณีท่ีเปนการขอมติของผูถือหนวยทรัสตเพื่อการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) ใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีแสดงไวอยางชัดเจนวาการจัดสรรหนวยทรัสตเพิ่มทุน
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จะเปนไปตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยท่ีเกี่ยวของ ทั้งน้ีการเพ่ิมทุนตองกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง (1) ปนับแต
วันท่ีท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุน 

4.  ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสินหลักเพิ่มเติมไดผานกระบวนการเกี่ยวกับการ
ไดมาซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณตามที่กําหนดในสัญญาฉบับน้ีและหากเปนการทํา
ธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสตตองผานการดําเนินการตามขอสัญญาฉบับน้ี 

5.  ผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม 

การลดทุนชําระแลว ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตโดยดําเนินการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญากอตั้งทรัสต 

ผูถือหนวยทรัสต 1. การเปนผูถือหนวยทรัสตมิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธในลักษณะของตัวการตัวแทนระหวางผูถือ
หนวยทรัสตกับทรัสตี และมิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธในลักษณะของการเปนหุนสวนหรือ
ลักษณะอื่นใดระหวางทรัสตีและผูถือหนวยทรัสต และในระหวางผูถือหนวยทรัสตดวยกัน  

2. การเปนผูถือหนวยทรัสตมิไดทําใหบุคคลดังกลาวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพยสินของ
กองทรัสตไมเพียงพอตอการชําระหน้ีใหแกทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือเจาหน้ีของ
กองทรัสต โดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และเจาหน้ีของกองทรัสตจะบังคับชําระหน้ีไดจาก
ทรัพยสินของกองทรัสตเทาน้ัน 

3. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิเรียกใหกองทรัสตจายประโยชนตอบแทนไดไมเกินไปกวาเงินกําไร
หลังหักเงินตนจากการกูยืมท่ีถึงกําหนดชําระ ภาระผูกพันอื่นท่ีถึงกําหนดชําระโดยพิจารณา
สถานะเงินสด คาใชจาย และคาสํารองตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหกองทรัสตหักได 
และมีสิทธิเรียกใหคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาจํานวนทุนของกองทรัสตท่ีปรับปรุงดวยสวนเกิน
หรือสวนต่ํากวามูลคาหนวยทรัสต  

4. ไมวาในกรณีใด ๆ มิใหตีความสัญญาน้ีไปในทางท่ีกอใหเกิดผลขัดหรือแยงกับขอกําหนด
ตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3  

5. การเปนผูถือหนวยทรัสตไมทําใหผูถือหนวยทรัสตมีกรรมสิทธ์ิและสิทธิเรียกรองเหนือ
ทรัพยสินของกองทรัสตโดยเด็ดขาดแตเพียงผู เดียว ไมวาสวนหนึ่งสวนใด และผูถือ
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หนวยทรัสตไมมีสิทธิเรียกรองใหโอนทรัพยสินของกองทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสต โดยผูถือ
หนวยทรัสตมีสิทธิติดตามเอาทรัพยสินของกองทรัสตคืนจากบุคคลภายนอกในกรณีท่ีทรัสตี 
และ/หรือ ผูจัดการกองทรัสต จัดการกองทรัสตไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ี หรือ
พระราชบัญญัติทรัสตอันเปนผลใหทรัพยสินในกองทรัสตถูกจําหนายจายโอนไปยัง
บุคคลภายนอก ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีพระราชบัญญัติทรัสตกําหนด 

6. ผูถือหนวยทรัสตไมตองรับผิดตอผูจัดการกองทรัสตหรือทรัสตีในการชําระเงินอื่นใดเพิ่มเติม
ใหแกกองทรัสตหลังจากที่ไดชําระเงินคาหนวยทรัสตครบถวนแลว และผูถือหนวยทรัสตไมมี
ความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสําหรับหนวยทรัสตท่ีถือน้ัน 

7. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหนวยทรัสต ตลอดจน
ซักถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสตของทรัสตีและผูจัดการ
กองทรัสตวาเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของและสัญญานี้กําหนดไวหรือไม 
อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยทรัสตไมมีสิทธิเขาแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day 
Operations) ของผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี ซึ่งเรื่องดังกลาวใหถือเปนอํานาจและดุลพินิจ
ของผูจัดการกองทรัสต หรือทรัสตี แลวแตกรณี  

8. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสตตามหลักเกณฑ และ
วิธีการตามท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ี  

9. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมสัญญาน้ี หรือแกไขวิธีการจัดการ โดยเปนไป
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ี ท้ังน้ี จะตองไมเปนการทําใหผูจัดการ
กองทรัสตและทรัสตีตองปฏิบัติผิดกฎหมายหลักทรัพย และเรื่องท่ีแกไขเพ่ิมเติมจะตองไมขัด
หรือแยงกับกฎหมายหลักทรัพย รวมตลอดจนไมเปนเพิ่มภาระหนาท่ีของผูจัดการกองทรัสต
และทรัสตีเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด  

10. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสตหรือลดทุน  

11. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิท่ีจะโอนหนวยทรัสตได แตทั้งน้ีจะตองเปนไปตามเง่ือนไข และ
หลักเกณฑท่ีระบุไวในสัญญาน้ี และกฎหมายหลักทรัพย 

12. สิทธิประโยชนอื่น ๆ เชน ผูถือหนวยลงทรัสตสามารถนําหนวยทรัสตไปจํานําไดตามกฎหมาย  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ทรัสตีและ/หรือนายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด มีสิทธิลงมติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต มีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 
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การโอนหนวยทรัสต ผูถือหนวยทรัสตสามารถโอนหนวยทรัสตได เวนแตจะเขาขายเปนกรณีท่ีถูกจํากัดการโอน
หนวยทรัสตโดยวิธีการโอนหนวยทรัสตใหเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญานี้ 

การลงทุนของ
กองทรัสต 

1.  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ 
ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศและคําสั่งท่ีเกี่ยวของ 

2.  การลงทุนในทรัพยสินหลักและอุปกรณตองเปนไปตามนโยบายขอจํากัดการลงทุนรวมท้ัง
วิธีการไดมาตามท่ีกําหนดในสัญญาท้ังนี้ กองทรัสตไมมีนโยบายในการลงทุนทรัพยสินอื่นใด
นอกเหนือจากประเภททรัพยสินท่ีมกีารระบุเอาไวในสัญญาฉบับน้ี  

3.  การไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักแตละคร้ังผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการตางๆ ตามท่ีสัญญา
กําหนด เชน  จะตองตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา Due Diligence) ขอมูลและสัญญา
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินหลักและอุปกรณ (ถามี) ตองประเมินมูลคาทรัพยสินหลัก
อยางนอยตามขอกําหนดในสัญญาฉบับน้ี ฯลฯ รวมท้ังตองเปนไปตามระบบการอนุมัติ
ตามท่ีกําหนดในสัญญาเชนตองไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมท่ีเปนไปตาม
สัญญาฉบับน้ีและกฎหมายท่ีเกี่ยวของแลว ฯลฯ 

4.  การจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการตาง ๆ ตามที่สัญญา
กําหนด เชน กอนการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักใหผูจัดการกองทรัสตจัดใหมีการประเมิน
มูลคาทรัพยสินหลักตามสัญญาฉบับน้ีท้ังน้ีการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลักใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปน้ี (ก) การจําหนายไปจะกระทําโดยเปดเผยและมีสาระของรายการ
ตามท่ีกําหนดในสัญญาฉบับน้ีและมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติ
ท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตตามท่ีสัญญาฉบับน้ีกําหนด (ข) การจําหนายทรัพยสินหลักกอน
ครบหนึ่ง (1) ปนับแตวันท่ีกองทรัสตไดมาซึ่งทรัพยสินหลักนั้นหรือการจําหนายทรัพยสินหลัก
ท่ีกองทรัสตไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิใหแกเจาของเดิมนอกจากจะตองเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาฉบับนี้แลวยังตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวย 

5.  นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพยสินหลักกองทรัสตมีนโยบายจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสิน
อ่ืนตามท่ีระบุไวในสัญญาน้ี เชน พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากในธนาคาร เปนตน 

การจัดหา
ผลประโยชนของ
กองทรัสต 

การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักของกองทรัสตตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1.  กองทรัสตจะจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชาอสังหาริมทรัพยและบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ
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ใหเชาเทาน้ันหามเขาดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เชน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เปนตน 

2.  ในกรณีท่ีกองทรัสตจะใหเชาอสังหาริมทรัพยแกบุคคลท่ีจะนําอสังหาริมทรัพยน้ันไปประกอบ
ธุรกิจที่กองทรัสตไมสามารถดําเนินการไดเองเชนธุรกิจโรงพยาบาลเปนตนจะตองมีขอตกลง
ท่ีกําหนดคาเชาสวนใหญเปนจํานวนท่ีแนนอนไวลวงหนา 

3.  หามมิใหกองทรัสตให เชาอสังหาริมทรัพยแก บุคคลที่มี เหตุอันควรสงสัยวาจะนํา
อสังหาริมทรัพยนั้นไปใชประกอบธุรกิจท่ีขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

4.  ผูจัดการกองทรัสตจะดูแลรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดีพรอมตอการจัดหารายได โดย
ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดใหมีการประกันภัยในวงเงินท่ีทรัสตีเห็นวาเพียงพอและ
เหมาะสมที่ทําใหทรัพยสินของกองทรัสตคืนกลับสภาพเดิม เพื่อใหกองทรัสตสามารถจัดหา
ผลประโยชนไดเหมือนเดิมและไดรับผลตอบแทนไมนอยกวาเดิมตลอดระยะเวลาทีก่องทรัสต
ลงทุนในทรัพยสินหลัก โดยการประกันภัยดังกลาวจะตองครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัย
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับอสังหาริมทรัพย ในวงเงินประกันภัยซ่ึงไมนอยกวาจํานวนตนทุนทดแทนหรือ
ตนทุนเปล่ียนแทน (full replacement cost) และการประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกท่ีอาจไดรับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพยหรือจากการดําเนินการใน
อสังหาริมทรัพยในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม ท้ังน้ี ในการพิจารณาการวงเงินประกันภัย
ขางตนท่ีจัดทําโดยผูจัดการกองทรัสต ทรัสตีจะไมปฏิเสธการจัดทําประกันภัยและวงเงิน
ประกันภัยดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

5.     ในกรณีท่ีกองทรัสตไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย และผูจัดการกองทรัสตประสงคจะ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดิม ผูจัดการ
กองทรัสตตองกําหนดคาเชาท่ีเรียกเก็บจากเจาของเดิมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคา
ปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปท่ีเปนบุคคลภายนอก 

6.    ผูจัดการกองทรัสตจะตองดําเนินการใหอยางนอยรอยละ 75 ของรายไดท้ังหมดของ
กองทรัสตเกิดจากการจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทาย
ของปท่ีสิ้นสุดสัญญาน้ี 

การกูยืมเงินและกอ
ภาระผูกพันของ

1.  การกูยืมเงินของกองทรัสตจะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้เทาน้ัน 

(ก)  กูยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาซึ่งเปนทรัพยสินหลักเพิ่มเติม 
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กองทรัสต (ข)  กูยืมเงินเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต 

(ค)  กูยืมเงินเพื่อนํามาใชเพื่อการดูแลซอมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงทรัพยสินของกองทรัสต 
ไดแก อสังหาริมทรัพยของกองทรัสตหรืออสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตมีสิทธิการเชาให
อยูในสภาพดีและพรอมนําไปจัดหาผลประโยชน 

(ง)  กูยืมเงินเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยูแลวซ่ึงเปนของ
กองทรัสต หรือท่ีกองทรัสตมีสิทธิการเชาเพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของ
กองทรัสต 

(จ)  กูยืมเงินเพื่อชําระเงินกูยืม หรือภาระผูกพันของกองทรัสต 

(ช) เหตุจําเปนอ่ืนใดตามท่ีผูจัดการกองทรัสตเห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรัสตและ
เปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสต  

2.  กองทรัสตสามารถกูยืมเงินไดดวยวิธีการโดย (ก) การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (ข) การ
ออกตราสารหรือหลักทรัพยใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือเขาทําสัญญากูหรือสัญญา
อ่ืนใดท่ีมีลักษณะเปนการกูยืมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นท่ีสามารถใหกูยืมได ท้ังนี้ โดยไมขัด
กับกฎหมาย ประกาศ คําสั่งใด หรือหลักเกณฑใด ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

3.  สัดสวนการกูยืมเงินตองไมเกินอัตราสวนตามท่ีกําหนดในสัญญา และตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

4.  การกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสตใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปนและเกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา 

5.  กองทรัสตสามารถกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสตไดโดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ โดยผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาถึงความจําเปน
และความเหมาะสมในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสต และ
พิจารณาถึงหลักเกณฑและวิธีการในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันจากนั้นนําเสนอตอ  
ทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และทรัสตีเปนผูลงนามผูกพันกองทรัสตในการเขาทําสัญญาเพื่อ
กูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสต และในกรณีท่ีกองทรัสตตองนํา
ทรัพยสินของกองทรัสตไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินอันเปนการกอภาระผูกพันใหมเหนือ
ทรัพยสินของกองทรัสต (ไมรวมถึงหลักประกันท่ีมีอยูแลวหรือการเพิ่มวงเงินหลักประกัน
ใหแกผูใหกูรายเดิมจากหลักประกันที่มีอยูแลวตามท่ีไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล) 
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ในการใหหลักประกันดังกลาวกองทรัสตตองไดรับอนุมัติโดยมติของผูถือหนวยทรัสต ท้ังน้ี 
กองทรัสตไมตองไดรับอนุมัติโดยมติของผูถือหนวยทรัสต หากเปนกรณีการใหหลักประกันท่ี
มีอยูแลวหรือการเพ่ิมวงเงินหลักประกันใหแกผูใหกูหรือเจาหน้ีรายเดิมจากหลักประกนัท่ีมอียู
แลวตามท่ีไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตหรือหนังสือชี้ชวน 
หรือกรณีที่ผูใหกูหรือเจาหน้ีรายเดิมโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญากูยืมเงิน และ/หรือ 
หลักประกันท่ีมีอยูแลวแตเดิมใหแกผูรับโอนสิทธิเรียกรองซึ่งเปนผูใหกูหรือเจาหน้ีรายใหม 

6.  สําหรับการกูยืมเงิน กองทรัสตตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต ในกรณีการ
กูยืมเงินเพื่อปรับปรับปรุงทรัพยสินของกองทรัสตประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตมีสิทธิ
การเชา หรือตอเติมหรือกอสรางอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยูแลวซึ่งเปนของกองทรัสตหรือ
ท่ีกองทรัสตมีสิทธิการเชาเพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสตตามท่ี
กําหนดไวในสัญญานี้ ผูจัดการกองทรัสตตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาท่ีเหลืออยูตามสัญญา
เชาดวย 

การประเมินมูลคา
ทรัพยสิน 

1.  ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีแตงตั้งผูประเมินมูลคาทรัพยสิน และผูประเมินมูลคาทรัพยสิน
ตองเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี
เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลัก 

2.  การประเมินมูลคาตองไมกระทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินรายเดียวกันติดตอกันเกินสอง 
(2) คร้ัง 

3.  ตองดําเนินการประเมินมูลคาอยางเต็มรูปแบบตามท่ีกําหนดในสัญญา เพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน/ผูถือหนวยทรัสต 

4.  ตองมีการสอบทานการประเมินมูลคาทุกหน่ึง (1) ปนับแตวันท่ีมีการประเมินมูลคาเต็ม
รูปแบบคร้ังลาสุด 

5.  หลักเกณฑการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญาน้ีและผูจัดการ
กองทรัสตจะเปนผูจัดทําและสงรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตและมูลคา
หนวยทรัสต ณ วันทําการสุดทายของแตละไตรมาสซ่ึงผานการรับรองจากทรัสตีแลวตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส นอกจากน้ี 
ผู จัดการกองทรัสตจะจัดทําและสงรายงานทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตและมูลคา
หนวยทรัสตใหทรัสตีตรวจสอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญา  
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การทําธุรกรรม
ระหวางกองทรัสต
กับผูจัดการ
กองทรัสตหรือ
บุคคลที่เกีย่วโยงกัน
กับผูจัดการ
กองทรัสต 

1.  ดานสาระของรายการตองเปนธุรกรรมท่ีเขาลักษณะท่ีกําหนดในสัญญา 

2.  ดานระบบในการอนุมัติ การทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตอ่ืนนอกจากที่ไดแสดงขอมูลไวอยางชัดเจนแลวในแบบ
แสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนเชนไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีหรือในกรณีท่ีเปน
ธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวาหนึ่ง (1) ลานบาทหรือตั้งแตรอยละศูนยจุดศูนยสาม(0.03)ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตข้ึนไปแลวแตมูลคาใดจะสูงกวาตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวยในกรณีท่ีเปนธุรกรรมท่ีมี
มูลคาตั้งแตยี่สิบ (20) ลานบาทข้ึนไปหรือเกินรอยละสาม (3) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทรัสตแลวแตมูลคาใดจะสูงกวาตองไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหนวยทรัสตท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

การทําธุรกรรมที่
เปนการขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวาง
กองทรัสตกับทรัสตี 

1. ในการจัดการกองทรัสต หามมิใหทรัสตีกระทําการใดอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของ
กองทรัสต ไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของทรัสตีเองหรือประโยชนของผูอ่ืน 
เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนทรัสตี หรือทรัสตีแสดงใหเห็นไดวาได
จัดการกองทรัสตในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของใหผูถือหนวยทรัสต
ทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยทรัสตท่ีไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการ
คัดคานแตอยางใด การเปดเผยขอมูลและการคัดคานดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2. เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเปนอยางอ่ืน การ
เปดเผยขอมูลในลักษณะดังตอไปน้ี ใหถือเปนการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตอผูถือ
หนวยทรัสตหรือผูลงทุน กอนการเขาทําธุรกรรมท่ีเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต 

(ก) เปนการเปดเผยผานตลาดหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับเร่ือง
ดังกลาว หรือชองทางอื่นใดท่ีผูถือหนวยทรัสตสามารถเขาถึงขอมูลการจะเขาทํา
ธุรกรรมไดอยางท่ัวถึง 

(ข) มีระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลท่ีสมเหตสุมผล ซึ่งตองไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน 

(ค) มีการเปดเผยชองทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดคานท่ีชัดเจน โดย
ระยะเวลาดังกลาวตองไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน  เวนแตในกรณีท่ีมีการขอมติผูถือ
หนวยทรัสตเพื่อเขาทําธุรกรรมดังกลาว ใหการคัดคานกระทําในการขอมติผูถือ
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หนวยทรัสตน้ัน  

3. ในกรณีท่ีผูถือหนวยทรัสตแสดงการคัดคานอยางชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปดเผยตามขอ 2 
(ค) ขางตนในจํานวนเกินกวาหน่ึงในสี่ (1/4) ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด  ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมใหมีการทําธุรกรรมท่ีเปนการขัดแยงกับประโยชนของ
กองทรัสตไมได 

การเปดเผยขอมูล
ของกองทรัสต 

1.  ในการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการกองทรัสตในการจัดทําและเปดเผย
ขอมูลของกองทรัสตตามสัญญาน้ี หากผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติหนาท่ีบกพรอง หรือไม
ปฏิบัติหนาท่ี โดยการไมเปดเผยขอมูลใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบันตามหลักเกณฑของ
ประกาศท่ีเกี่ยวของกําหนดหรือเปดเผยขอมูลอันเปนเท็จปกปดขอมูลท่ีควรตองแจงใหทราบ
หรือขอความท่ีอาจทําใหสําคัญผิดเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต
จนเปนเหตุใหเกิดความรับผิดตามกฎหมายตอกองทรัสตหรือเปนเหตุใหกองทรัสตตอง
รับผิดชอบในคาปรับหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชดใชคาปรับหรือความเสียหายดังกลาวตอ
กองทรัสต หรือตอหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของท่ีไดรับความเสียหายโดยตรง แลวแตกรณี 

2.  นอกจากการเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดขางตนแลวในกรณีท่ีมีประกาศหรือคําสั่งใดของ
ตลาดหลักทรัพยและ/หรือสํานักงานก.ล.ต. กําหนดใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีตอง
เปดเผยขอมูลหรือนําสงสารสนเทศใดอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสตและการปฏิบัติ
หนาท่ีของผูจัดการกองทรัสต ใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งดังกลาว
ดวย 

การจายประโยชน
ตอบแทนแกผูถือ
หนวยทรัสต 

1.  ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละเกาสบิ 
(90) ของกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว (ใหหมายถึงกําไรสุทธิที่อางอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต  
ซ่ึงสามารถหักการชําระคืนเงินตนจากการกูยืม และภาระผูกพันอ่ืนท่ีถึงกําหนดชําระโดย
พิจารณาสถานะเงินสด (ถามี)) ของรอบปบัญชี โดยประโยชนตอบแทนท่ีจะจายใหแกผูถือ
หนวยทรัสตน้ันแบงเปน ประโยชนตอบแทนสําหรับรอบปบัญชี (Year-End Distribution) 
และประโยชนตอบแทนระหวางกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแตละไตรมาส  

2.  ในกรณีท่ีกองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยูผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบ
แทนแกผูถือหนวยทรัสต 

3.  หลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทนและผูถือหนวยทรัสตท่ีมีสิทธิในการไดรับประโยชน
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ตอบแทนจากกองทรัสตเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาน้ี 

การขอมติและการ
ประชุมผูถือ
หนวยทรัสต 

1  การขอมติเพื่ออนุมัติในเร่ืองใดๆในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทรัสตตามท่ี
สัญญาน้ีและพระราชบัญญัติทรัสตกําหนดน้ันใหกระทําดวยวิ ธีการจัดประชุมผูถือ
หนวยทรัสตเทาน้ัน 

2.  เหตุในการขอมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตมีดังตอไปน้ี 

2.1  การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลักที่มีมูลคาตั้งแตรอยละสามสิบ (30) ของ
มูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 

2.2  การออกตราสารหน้ีหรือหลักทรัพยประเภทหนี้หรือการกูยืมเงินท่ีกองทรัสตตองจัดหา
หลักประกัน 

2.3  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตท่ีมิไดระบุไวเปนการลวงหนาใน
สัญญาน้ี 

2.4  การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปของกองทรัสต 

2.5  การทําธุรกรรมกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตซ่ึง
มีขนาดรายการตั้งแตยี่สิบ (20) ลานบาทหรือเกินกวารอยละสาม (3) ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา 

2.6  การเปลี่ยนแปลงประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหผูถือหนวยทรัสต 

2.7  การเปลี่ยนแปลงทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสต 

2.8  การแกไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับน้ีในเร่ืองท่ีกระทบสิทธิผูถือหนวยทรัสตอยางมีนัยสําคัญ 

2.9  การเลิกกองทรัสต 

2.10 กรณีอ่ืนใดท่ีทรัสตีเห็นวาเปนกรณีจําเปนหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองใหท่ีประชุมผูถือ
หนวยทรัสตพิจารณาและมีมติในเร่ืองดังกลาว 

3.  ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปซ่ึงตองจัดใหมีข้ึนภายในสี่ (4) 
เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของกองทรัสต 

4.  ผูถือหนวยทรัสตซ่ึงถือหนวยทรัสตรวมกันไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหนวยทรัสต
ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดมีสิทธิเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหผูจัดการกองทรัสตเรียกประชุมผูถือ
หนวยทรัสต 
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5.  ในกรณีเร่ืองใดท่ีทรัสตีเห็นวาเปนกรณีจําเปนหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองใหท่ีประชุมผูถือ
หนวยทรัสตพิจารณาและมีมติในเร่ืองนั้นใหผูจัดการกองทรัสตจัดใหมีการประชุมผูถือ
หนวยทรัสต 

6.  ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีในการเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตโดยในการเรียกประชุมผูถือ
หนวยทรัสตผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตที่สัญญาน้ี
กําหนด 

 ในกรณีตามขอ 4 และขอ 5 หากผูจัดการกองทรัสตมิไดดําเนินการเรียกประชุมผูถือ
หนวยทรัสตภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหนวยทรัสต
และ/หรือทรัสตีแลวแตกรณีใหทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตได 

7.  การประชุมผูถือหนวยทรัสตตองมีผูถือหนวยทรัสตมาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน
หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหนวยทรัสตทั้งหมดและตองมีหนวยทรัสตนับรวมกัน
ไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะเปน
องคประชุมโดยใหทรัสตีแตงตั้งบุคคลหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตซ่ึง
ประธานในท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในสัญญา หากการประชุมผู
ถือหนวยทรัสตครั้งใดมีการพิจารณาเร่ืองท่ีทรัสตีมีสวนไดเสียใหทรัสตีและตัวแทนของทรัสตี
ออกจากหองประชุมและใหผูจัดการกองทรัสตนําเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหท่ีประชุมผูถือ
หนวยทรัสตพิจารณาแตงตั้งใหเปนประธานในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตในวาระน้ัน ๆ 

8.  เวนแตสัญญาน้ีจะกําหนดไวเปนอยางอื่นมติของท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตใหประกอบดวย
คะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ัวไปใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

(ข)  ในกรณีดังตอไปน้ีใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักท่ีมีมูลคาตั้งแตรอยละสามสิบ (30) 
ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 

(2)  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตท่ีมิไดระบุไวเปนการลวงหนา
ในสัญญากอตั้งทรัสต 
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(3)  การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปของกองทรัสต 

(4)  การทําธุรกรรมกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสตซึ่งมีขนาดรายการตั้งแตยี่สิบ (20) ลานบาทหรือเกินกวารอยละสาม 
(3) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา 

(5)  การเปลี่ยนแปลงประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหผูถือหนวยทรัสต 

(6)  การเปลี่ยนแปลงทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสต 

(7) การแกไขเพิ่มเติมสัญญากอตั้งทรัสตในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผูถือหนวยทรัสต
อยางมีนัยสําคัญ 

(8) การเลิกกองทรัสต  

การจํากัดสิทธใิน
การรับประโยชน
ตอบแทนการจัดการ
กับประโยชนตอบ
แทนและสิทธอิอก
เสียงลงคะแนนของ
ผูถือหนวยทรัสต 

การจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด ทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสตอยู
ในบังคับตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดสรรหนวยทรัสตตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
โดยจะไดรับการจัดสรรหนวยทรัสตเปนไปตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศ กร. 
14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลวแตกรณีและจะไมจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูลงทุนตาง
ดาวเกินรอยละสี่สิบเกา (49) ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทรัสต
เพราะการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยมีขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสัดสวนการ
ลงทุนของผูลงทุนตางดาว 

ผูถือหนวยทรัสตหรือกลุมบุคคลเดียวกันของผูถือหนวยทรัสต ท่ีถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตรา
หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 มีขอจํากัดสิทธิในการรับ
ประโยชนตอบแทนโดยผูถือหนวยทรัสตหรือกลุมบุคคลเดียวกันของผูถือหนวยทรัสตดังกลาวจะ
ไดรับประโยชนตอบแทนเพียงเทาท่ีเปนไปตามสัดสวนการถือหนวยทรัสตในสวนท่ีอยูในอัตราท่ี
ประกาศ ทจ. 49/2555 กําหนด โดยผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีการคํานวณหาจํานวน
หนวยทรัสตท่ีมีสิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนของผูถือหนวยทรัสตแตละรายที่อยูในกลุม
บุคคลน้ันโดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสตแตละราย (Pro 
Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณการจายประโยชนตอบแทน ทั้งน้ี เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะ
ประกาศกําหนดสั่งการหรือผอนผันเปนอยางอ่ืน สวนประโยชนตอบแทนท่ีไมอาจจายแกผูถือ
หนวยทรัสตดังกลาวน้ันใหตกเปนของผูถือหนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสตโดย
ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาจัดสรรประโยชนตอบแทนดังกลาวใหแกผูถือหนวยทรัสตท่ีมีสิทธิ
ไดรับในคราวน้ันหรือในคราวอื่นใด 
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สิทธิหนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบ 
ทรัสตี 

1.  ทรัสตีมีสถานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจและความสามารถทางกฎหมายรวมท้ังมีสิทธิในฐานะ
ผูเปนเจาของทรัพยสินและมีหนาที่จัดการกองทรัสตตามสัญญาน้ีและตามพระราชบัญญัติ 
ทรัสต 

2. การปฏิบัติหนาท่ีของทรัสตี ใหทรัสตีงดเวนการกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชน
ของกองทรัสตไมวาการกระทําน้ันจะเปนไปเพื่อประโยชนของทรัสตีเองหรือประโยชนของ
ผูอ่ืน เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนทรัสตี หรือทรัสตีแสดงใหเห็นไดวา
ไดจัดการกองทรัสตในลักษณะท่ีเปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของใหผูถือ
หนวยทรัสตทราบกอนเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยทรัสตท่ีไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดง
การคัดคาน ท้ังน้ี การเปดเผยขอมูลและการคัดคานดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ สร. 
27/2557 และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ทรัสตีมีหนาท่ีในการจัดการทรัพยสิน ดังน้ี   

(ก)  ทรัสตีตองมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสตใหแกผูจัดการกองทรัสตท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เวนแตเปนการจัดการทรัพยสินอื่นท่ีมิใชทรัพยสินหลัก 
ซึ่งทรัสตีอาจดําเนินการดวยตนเองไดตาม (ข)  

(ข) การจัดการทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใชทรัพยสินหลักของกองทรัสต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปน้ี 

 (1) ในกรณีท่ีทรัสตีมีการดําเนินการเอง ตองจัดใหมีมาตรการอยางนอยดังตอไปนี้ 

- มีการแบงแยกหนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดการลงทุนในทรัพยสินอ่ืนดังกลาว
ออกจากหนวยงานซึ่ ง ทําหนา ท่ี ท่ีอาจกอให เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือความขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่ 

- มีมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายใน โดยตองแยกหนวยงานและ
บุคลากรที่ทําหนาที่จัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวออกจากหนวยงาน
และบุคลากรอื่นท่ีมีโอกาสใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว 

(2) ในกรณีท่ีมอบหมายใหบุคคลอื่นท่ีมิใชผูจัดการกองทรัสตเปนผูรับดําเนินการ  
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการในงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจ ในสวนที่เกี่ยวกับการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการในงานท่ี
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เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม 

4. ทรัสตีไมตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกกองทรัสต  หรือผูถือหนวยทรัสต หรือบุคคล
ใด ๆ จากการปฏิบัติหนาท่ีของทรัสตี หากทรัสตีไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังเยี่ยงผูมีวิชาชีพ รวมท้ังดวยความชํานาญ โดยปฏิบัติตอผูรับประโยชนอยางเปน
ธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับประโยชน และเปนไปตามสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายท่ี
เกี่ยวของและขอผูกพันท่ีไดใหไวเพิ่มเติมแกผูลงทุน (ถามี) 

 ในการน้ี แมทรัสตีไมตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกกองทรัสต หรือผูถือหนวยทรัสต 
ใหทรัสตียังมีหนาที่ดําเนินการเรียกรองตอผูท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกกองทรัสตหรือผูถือ
หนวยทรัสต เพื่อใหกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตไดรับชดเชยความเสียหายตามความเปน
จริง 

5. ทรัสตีไมตองรับผิดชอบตอการกระทําหรือการงดเวนกระทําการใด ๆ ของผูจัดการกองทรัสต
หากวาทรัสตีไดปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตและไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูจัดการกองทรัสต เพื่อใหเปนไปตามสัญญาน้ี และ
พระราชบัญญัติทรัสต ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวของแลว 

 ในกรณีเชนวา ใหกองทรัสตโดยทรัสตีมีสิทธิเรียกรองโดยตรงตอผูจัดการกองทรัสตเพื่อให
ผู จัดการกองทรัสตชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกกองทรัสตหรือผูถือ
หนวยทรัสตตามความเปนจริง 

6. หากผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ทรัสตีเปนผูมีอํานาจในการจัดใหมี
ผูจัดการกองทรัสตรายใหม และมีหนาท่ีจัดการกองทรัสตตามความจําเปนเพื่อปองกัน ยับยั้ง 
หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของกองทรัสต หรือผูถือ
หนวยทรัสตท้ังปวง 

7. ในกรณีท่ีทรัสตีประสงคจะถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ทรัสตีและกลุมบุคคลเดียวกันกับ 
ทรัสตีจะถือหนวยทรัสตรวมกันไดไมเกินรอยละหาสิบ (50) ของจํานวนหนวยทรัสตท่ี
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทรัสต หรือในสัดสวนอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดหรือจะแกไขเพ่ิมเติมตอไป   

การจํากัดความรับ
ผิดของทรัสตีและ
การชดใชความ

ความรับผิดตอบุคคลใดตามสัญญาซึ่งทรัสตีไดกระทําในฐานะทรัสตีของกองทรัสต รวมถึงความ
รับผิดตอบุคคลใดอันเกิดจากหรือที่เกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ ของกองทรัสตใหมีจํานวนจํากัด 
โดยทรัสตีจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกดังกลาวไมเกินจํานวนเงินชดใชคาเสียหายท่ีทรัสตีจะ
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เสียหายใหแก 
ทรัสตี 

ไดรับตามท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ี ท้ังน้ี ในกรณีท่ีทรัสตีไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีพระราชบัญญัติทรัสต
กําหนดไวโดยเจตนา โดยไมสุจริต หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง กรณีเชนวาน้ี ทรัสตีจะมี
ขอยกเวนความรับผิดมิได 

การแตงตั้งเงื่อนไข
และวิธีการ
เปลีย่นแปลงและ
คาตอบแทน
ของทรัสตี 

1.  การแตงตั้งทรัสตีรายใหมจะตองกระทําโดยอาศัยมติไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4)ของท่ี
ประชุมผูถือหนวยทรัสต 

2.  ทรัสตีจะพนสภาพจากการเปนทรัสตีเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก)  ทรัสตีลาออกจากการทําหนาท่ี 

(ข)  ทรัสตีถูกพิทักษทรัพยหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 

(ค)  ทรัสตีเลิกกิจการและชําระบัญชี 

(ง)  ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไมวาโดยสมัครใจหรือตามคําสั่งพักการประกอบธุรกิจ
เปนทรัสตีเปนการช่ัวคราวหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี 

(จ)  ผูถือหนวยทรัสตมีมติใหเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี เมื่อปรากฏวาทรัสตีมิได
จัดการกองทรัสตตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ี หรือกฎหมาย 

(ฉ) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาทรัสตีมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทรัสตหรือทรัสตี
ขาดความเปนอิสระซ่ึงไมอาจแกไขใหสิ้นไปไดภายในระยะเวลาเกาสิบ (90) วัน 
และทรัสตีไมลาออกจากการเปนทรัสตี 

3.  หากมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีไมวาในกรณีใดก็ตามสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใชและไมมี
ผลกระทบตอสถานะของกองทรัสต ท้ังน้ี เมื่อทรัสตีรายใหมเขาทําหนาท่ีแทนทรัสตีรายเดิม 
ทรัสตีรายใหมตองผูกพันตามสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ีทุกประการ 
ท้ังน้ี ทรัสตีรายใหมมิไดรับมาซ่ึงความรับผิดตอความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการกระทํา
ของทรัสตีรายเดิม   

4.  คาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมของทรัสตีใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาน้ี 

ความเปนอิสระ
ของทรัสตีและความ
ขัดแยงทาง
ผลประโยชน
ของทรัสตี 

1. ทรัสตีตองปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตีของกองทรัสตอยางมีประสิทธิภาพและเปนอิสระ รวมท้ังไม
กระทําการใดท่ีเปนการขัดแยงกับผลประโยชนของกองทรัสต 

2. หากทรัสตีมีความเกี่ยวของกับผูจัดการกองทรัสตในลักษณะตามที่กําหนดไวในสัญญาน้ีหรือ 
เปนหรือมีความเกี่ยวของกับผูท่ีจะจําหนาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแก
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กองทรัสตในลักษณะที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัยพ
หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยไดอยางอิสระ ใหถือวาทรัสตีขาดความเปน
อิสระและจะรับเปนทรัสตีของกองทรัสตมิได   

3. ทรัสตีจะกระทําการใดที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต หรืออาจทําใหทรัสตีขาด
ความเปนอิสระมิได เวนแตเปนธุรกรรมที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก) เปนธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถวงดุลความเปนธรรมของธุรกรรม
ดังกลาว 

(ข) ในกรณีท่ีเปนการทําธุรกรรมที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต ตองมีการ
เปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของใหผูถือหนวยทรัสตทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยบุคคล
ดังกลาวไมคัดคานหรือคัดคานในจํานวนท่ีนอยกวาหลักเกณฑตามสัญญาน้ีและ
ประกาศ สร. 27/2557 

4. ในกรณีท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึน ทรัสตีตองดําเนินการใหมั่นใจไดวาผูถือ
หนวยทรัสตไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและเหมาะสม โดยการปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับทรัสตี ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้  

(ก) ทรัสตีตองไมมีผลประโยชนอื่นท่ีอาจขัดแยงกับผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต 
และหากมกีรณีท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตองสามารถแสดงไดวามี
กลไกที่จะทําใหเชื่อมั่นไดวา การบริหารจัดการกองทรัสตจะเปนไปเพื่อประโยชนท่ีดี
ท่ีสุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม   

(ข) กองทรัสตจะไมเขาทํารายการใดที่อาจสงผลใหทรัสตีไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปน
อิสระ เชน การซื้ออสังหาริมทรัพยจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซ่ึงอาจทําใหทรัสตี
ไมสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) 
ของผูจัดการกองทรัสตไดอยางเปนอิสระ เปนตน 

ผูจัดการกองทรัสต
และหนาที่ของ
ผูจัดการกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ดวยความ
รับผิดชอบ ดวยความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต โดยตองปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยาง
เปนธรรม เพื่อประโยชนท่ีดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม  รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ สัญญานี้ วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทรัสต และมติของที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสต ตลอดจนขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารที่เปดเผยแกผูลงทุน/ผูถือหนวยทรัสต 
(ถามี)  
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ผูจัดการกองทรัสตประสงคจะมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property 
Manager) เพื่อบริหารอสังหาริมทรัพยแทนตน ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่คัดเลือกผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยดวยความรอบคอบระมัดระวัง รวมท้ังกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอยาง
เพียงพอ เพื่อใหไดผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณ
ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ตลอดจนควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดใหมีประกันภัยความรับผิดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบัติงานของตนในฐานะเปนผูจัดการกองทรัสต ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทรัสต ในวงเงิน
ประกันภัยที่ทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตตกลงรวมกันวาเพียงพอและเหมาะสม  แตท้ังน้ี ไม
รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกท่ีเกิดจากการที่ผูจัดการกองทรัสต กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของผูจัดการกองทรัสตมีเจตนากระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกนั้น หรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงจนเปนผลละเมิดตอบุคคลภายนอกนั้น 

ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตประสงคจะถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตและกลุม
บุคคลเดียวกันจะถือหนวยทรัสตไดไมเกินรอยละหาสิบ (50) ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของกองทรัสตหรือในสัดสวนอื่นใดตามท่ีสํานักงานก.ล.ต. จะกําหนด 

การเปลี่ยนแปลง
ผูจัดการกองทรัสต 

1.  เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสตไดแก 

(ก)  ผูจัดการกองทรัสตลาออก 

(ข)  ผูจัดการกองทรัสตถูกถอดถอนจากการทําหนาท่ี เมื่อปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใน
สัญญา 

(ค)  สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทรัสตหรือสั่งพัก
การปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตเปนเวลาเกินกวาเกาสิบ (90) วัน ท้ังน้ีตาม
ประกาศสช. 29/2555 

(ง)  ผูจัดการกองทรัสตสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือชําระบัญชีหรือถูกพิทักษทรัพยไมวาจะเปน
คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือไมก็ตาม 

2. ใหทรัสตีเปนผูมีอํานาจในการถอดถอนผูจัดการกองทรัสตและขอมติของผูถือหนวยทรัสต
เพื่อแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตรายใหมภายในหกสิบ (60) วันนับแตวันท่ีปรากฏเหตุตามท่ี
กําหนด และแตงตั้งบุคคลที่ผูถือหนวยทรัสตมีมติเห็นชอบภายในสามสิบ (30) วันนับแตวันท่ี
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ไดรับมติ ท้ังน้ี เปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 

3. ใหผูจัดการกองทรัสตรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหทรัสตีหรือผูจัดการ
กองทรัสตรายใหมแลวแตกรณีสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดซึ่งการดําเนินการดังกลาว
รวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของสิ่งท่ีสงมอบใหทรัสตี
หรือผูจัดการกองทรัสตรายใหมดวยนอกจากน้ีผูจัดการกองทรัสตรายเดิมตองปฏิบัติตาม
หนาท่ีภายหลังจากการลาออกตามท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ีดวย 

ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนของ
ผูจัดการกองทรัสต 

การปฏิบัติหนาท่ีของผูจัดการกองทรัสตตามสัญญาน้ี ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีใชความรอบคอบ
และระมัดระวังในการดําเนินการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับ
ผูจัดการกองทรัสต โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้  

1. ผูจัดการกองทรัสตตองไมมีผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของ
กองทรัสต  และหากมีกรณีท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตองสามารถแสดง
ไดวามีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรับใหการจัดการกองทรัสตดําเนินไปในลักษณะท่ี
เปนธรรม ไมเปนการเอาเปรียบกองทรัสต และเปนไปตามประกาศ สช. 29/2555 และ
ประกาศ กร. 14/2555 จะทําใหเช่ือมั่นไดวา การบริหารจัดการกองทรัสตจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม   

2. ในกรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตมีการจัดการกองทรัสตอื่นอยูดวย ทรัพยสินหลักของกองทรัสตท่ี
ขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต  ตองไมเปนประเภทเดียวกับทรัพยสินหลักของกองทรัสต
อ่ืนนั้น   เวนแตกองทรัสต อ่ืนนั้น เปนกองทรัสต ท่ีแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในภาค 3 ของประกาศ ทจ. 49/2555 

คาธรรมเนียมและ
คาใชจาย 

1.  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต 

 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีจะเรียกเก็บจากทรัพยสินของกองทรัสตไดตองเปนคาใชจายท่ี
จําเปนและสมควรซ่ึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทรัสตโดยตรงโดยจะเรียกเก็บไดไม
เกินอัตราท่ีกําหนดในสัญญาน้ี 

2.  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยทรัสต ไดแก 

(1)  คาธรรมเนียมการโอนเงินใหเปนไปตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 

(2)  คาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสตใหเปนไปตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยทรัสต
กําหนด 
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(3)  คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยทรัสตหรือใบหนวยทรัสตใหเปนไป
ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(4)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยทรัสตกับนายทะเบียนหนวยทรัสตให
เปนไปตามอัตราท่ีทรัสตีและ/หรือนายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(5)  คาใชจายอื่น  ๆ ท่ีผูถือหนวยทรัสตขอใหผู จัดการกองทรัสตหรือนายทะเบียน
หนวยทรัสตดําเนินการใหผูถือหนวยทรัสตเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติให
เปนไปตามที่จายจริง 

การแกไขเพ่ิมเติม
สัญญา 

1.  การแกไขเพิ่มเติมสัญญาน้ีตองไมขัดหรือแยงกับเจตนารมณในการกอตั้งกองทรัสตและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

2.  การแกไขเพิ่มเติมสัญญาน้ีในเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถือหนวยทรัสตตองไดรับมติของผูถือ
หนวยทรัสตเวนแตเปนการแกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งของสํานักงานก.ล.ต. และตามมาตรา 21 
แหงพระราชบัญญัติทรัสต 

3.  การแกไขสัญญาน้ีในประเด็นท่ีไมกระทบสิทธิผูถือหนวยทรัสตหรือเปนการแกไขขอผิดพลาด
ท่ีเห็นไดชัดแจงคูสัญญาสามารถกระทําไดโดยไมตองขอมติของท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต 

4.  การแกไขเพิ่มเติมสัญญาน้ีกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือระเบียบหรือ
คําสั่ง 

5.  หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมสัญญาน้ีในกรณีอื่นใดอันจะเปนคุณตอกองทรัสตและผู
ถือหนวยทรัสตมากกวาขอตกลงและเง่ือนไขเดิมและไมกระทบสิทธิของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวมและทําใหผูถือหนวยทรัสตไดประโยชน  ใหทรัสตีมีอํานาจในการแกไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเตมิสัญญาน้ีไดตามท่ีเห็นสมควร โดยไมจําตองขอมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต อยางไร
ก็ดี การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาท่ีเปนการแกไขในสาระสําคัญของสัญญาน้ี 
จะตองไมเพิ่มภาระใหแกผูจัดการกองทรัสตเกินสมควร หรือทําใหสิทธิเรียกรองใด ๆ ของ
ผูจัดการกองทรัสตท่ีมีอยูแตเดิมเสียไป เวนแตการแกไขในสาระสําคัญดังกลาว จะไดรับ
ความยินยอมจากผูจัดการกองทรัสต 

การเลิกกองทรัสต ทรัสตีจะเลิกกองทรัสตเมื่อปรากฏเหตุการณดังตอไปนี้ 

1.  เมื่อจํานวนผูถือหนวยทรัสตลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหา (35) ราย 

2.  เมื่อมีการจําหนายทรัพยสินหลักและผูจัดการกองทรัสตไมสามารถดําเนินการเพื่อให
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กองทรัสตลงทุนในอสังหาริมทรัพยเปนมูลคารวมกันไมนอยกวาหารอย (500) ลานบาท
หรือไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหา (75) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสตภายในหนึ่ง (1) 
ปนับแตวันท่ีจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลักดังกลาว 

3.  กรณีมีเหตุตองเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสตแตทรัสตีไมสามารถหาผู ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเปนผูจัดการกองทรัสตรายใหมไดภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดนับแตวันที่การปฏิบัติหนาท่ีของผูจัดการกองทรัสตรายเดิมสิ้นสุด และทรัสตี
ไดใชความพยายามตามสมควรในการขอมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อแตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสตรายใหมแลวแตยังไมสามารถแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตรายใหมไดในกรณีดังกลาว
น้ีใหทรัสตีขอมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตในการเลิกกองทรัสต 

4.  เมื่อมีเหตุตองเปลี่ยนแปลงทรัสตีแตมิอาจแตงตั้งทรัสตีรายใหมเพราะมีเหตุอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดและผูมีสวนไดเสียไดรองขอตอศาลใหมีการแตงตั้งทรัสตีรายใหมแลวแตมิอาจ
แตงตั้งได 

5.  เมื่อท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตมีมติใหเลิกกองทรัสตตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในสัญญาน้ี 

8.3 ชองทางที่ผูถือหนวยทรัสตจะสามารถขอดูสําเนาสัญญากอตั้งทรัสต 

ผูถือหนวยทรัสตสามารถขอดูสําเนาสัญญากอตั้งทรัสตไดที่ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี ไดในชวงเวลาทําการของ

ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี 
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9. ผูจัดการกองทรัสต 

9.1 ขอมูลทั่วไป 

บริษัทฯ ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) ของกองทรัสต เปนบริษัทจํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งข้ึน

ในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชําระแลว 10,000,000 บาท แบงออกเปนหุน

สามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปฏิบัติหนาท่ีบริหารจัดการ

กองทรัสตโดยเฉพาะ  มีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 99.99 ของหุนที่

จําหนายแลวทั้งหมด 

สรุปขอมูลสําคัญของบริษัทฯ ปรากฏตามตารางดังตอไปน้ี 

ขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 23 เมษายน 2557 

ที่ตั้งของบริษัท 1121 หมูท่ี 3 ถนนเทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

(ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) 

ลักษณะและขอบเขตการดําเนิน
ธุรกิจ 

ทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT 
Manager) 

ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุน) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น (รอยละ 99.99) 

รายชื่อกรรมการ (1) นายกําธร ตตยิกวี (ประธานกรรมการ) 

(2) นายปยะพงศ พนิธุประภา (กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร) 

(3) นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน (กรรมการอิสระ) 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม นายกําธร ตตยิกวี และนายปยะพงศ พินธุประภา ลงลายมือชือ่รวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 
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9.2 ผูถือหุนของผูจดัการกองทรัสต 

9.2.1 ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 

 
ชื่อผูถือหุน จํานวนหุนทีถ่อื 

รอยละของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมด 

1 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 99,997 99.997% 

2 นายสมยศ อนันตประยูร 1 0.001% 

3 นางจรีพร อนันตประยูร 1 0.001% 

4 นายปยะพงศ พนิธุประภา 1 0.001% 

 รวม 100,000 100% 

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

9.2.2 กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของ

ผูจัดการกองทรัสตอยางมีนัยสําคัญ 

ผูถือหุนใหญและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ คือ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 

99.99 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวทั้งหมด ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในหมวด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย (ตอไปนี้จะรวมเรียก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น และบริษัทยอยของ ดับบลิวเอชเอ      

คอรปอเรช่ัน1 วา “กลุมดับบลิวเอชเอ”) โดยมีรายละเอียดทางธุรกิจท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 (1) ขอมูลท่ัวไปของลักษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจของกลุมดับบลิวเอชเอ 

 กลุมดับบลิวเอชเอ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยดําเนินโครงการพัฒนาอาคารคลังสินคา ศูนย

กระจายสินคา และอาคารโรงงาน (logistics facilities) รวมตลอดจนอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนใดท่ีเหมาะ

แกการลงทุนและจัดหาประโยชนเพื่อใหนําออกใหเชาและใหบริการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางครบวงจร การ

ดําเนินธุรกิจดังกลาวจะครอบคลุมการใหบริการทุกระดับ ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ําของลูกคา โดยมี

แนวคิดในการทําธุรกิจที่มุงเนนความเขาใจและการตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจงและซับซอนของ

ลูกคาแตละรายซึ่งมีศักยภาพสูง โครงการพัฒนาอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และอาคารโรงงาน ที่

                                                            

1
 บริษัทท่ีดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ถือหุนเกินรอยละ 50 
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กลุมดับบลิวเอชเอดําเนินการมีท้ังโครงการในรูปแบบ Built-to-Suit (คือ โครงการซ่ึงพัฒนาข้ึนตามความ

ตองการของลูกคา เพื่อใหเชาแกผูประกอบธุรกิจขนาดใหญ โดยมุงเนนความเขาใจและตอบสนองตอความ

ตองการโดยเฉพาะเจาะจงของลูกคาท่ีแตกตางกันตามลักษณะการประกอบธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงาน

เปนสําคัญ) และ โครงการแบบ Warehouse Farm ซึ่งเปนโครงการท่ีใหบริการท้ังในรูปแบบ Built-to-Suit และ 

แบบสําเร็จรูป (General Warehouse) เพื่อรองรับฐานลูกคากลุมใหมซึ่งเปนการเพิ่มสัดสวนสัญญาเชาระยะ

สั้นซ่ึงชวยใหกลุมดับบลิวเอชเอสามารถขยายกลุมผูเชาไปยังผูเชากลุมอ่ืนไดเพิ่มมากข้ึน 

กลุมดับบลิวเอชเอ มีความมุงมั่นที่จะเปนผูพัฒนาโครงการอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคาและ อาคาร

โรงงานระดับพรีเมี่ยมของประเทศไทย รวมตลอดจนอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นใดท่ีเหมาะแกการลงทุนและ

จัดหาประโยชนกลุมดับบลิวเอชเอไดบุกเบิกพัฒนาโครงการตางๆ มาเปนระยะเวลาเกือบ 10 ป โครงการ

อาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และอาคารโรงงานของกลุมดับบลิวเอชเอมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับ

โลกและมีสวนสําคัญท่ีชวยลดตนทุนดานโลจิสติกสในการดําเนินงานของลูกคาไดอยางมีนัยสําคัญ จึงทําให

โครงการตางๆ ของกลุมดับบลิวเอชเอ ไดรับความนิยมและเปนท่ีตองการของลูกคา ซึ่งเปนท้ังกลุมบริษัท

ตางประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทยและบริษัทขนาดใหญของคนไทยเอง 
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(2) โครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมดับบลิวเอชเอ  

 

ที่มา: ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  

จากภาพขางตน โครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมดับบลิวเอชเอ แบงไดเปน 3 สวนธุรกิจใหญ ไดแก 

 (ก) ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย ซ่ึงแบงออกเปน 3 ธุรกิจยอย คือ 

 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อรายไดคาเชาและบริการ 

 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อจําหนาย 

 ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

(ข) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

(ค) ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการกองทรัสต 
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(3) สรุปขอมูลสําคัญและลักษณะการดําเนินธุรกิจของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น และกลุมดับบลิว

เอชเอ 

(3.1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท   0107555000082 

วันท่ีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  23 เมษายน 2555 

ประเภทธุรกิจ   พัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับพรีเมี่ยม 

ท่ีตั้งของบริษัท 1121 หมูท่ี 3 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

ทุนจดทะเบียน 963,892,119บาท (ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557)  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว  917,992,494 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2557)  

มูลคาที่ตราไว  หุนละ 1 บาท 

 

 ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุนใหญ 10 อันดับแรก) 

ผูถือหุน รอยละ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จํากัด 25.10 

นางจรีพร อนันตประยูร 15.45 

นายสมยศ อนันตประยูร 14.59 

UBS AG HONG KONG BRANCH 7.63 

นายสมพงษ ชลคดดีํารงกุล 4.09 

นายสมพงษ ชลคดดีํารงกุล โดยบลจ.แอสเซทพลัส จํากดั 3.20 

นายวุฒิ จารุกรสกุล 2.01 

นางสาวนลินรัตน แซอ้ึง 1.10 

นางเฉลยีว ศรีชัยวัฒน 1.09 

นายจักรกฤษณ ไชยสนิท 0.98 

รวมผูถือหุนสูงสดุ 10 รายแรก 75.24 
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ผูถือหุน รอยละ 

ผูถือหุนรายยอยอ่ืน 24.76 

รวมท้ังหมด 100.00 

ท่ีมา: ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

 รายชื่อคณะกรรมการ 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการบริษัท 

3. นายสุรเธียร จักรธรานนท กรรมการบริษัท 

4. นายจักรกฤษณ ไชยสนิท กรรมการบริษัท 

5. นายณรงค กริชชาญชัย กรรมการบริษัท 

6. นายสมศักดิ์ บุญชวยเรืองชัย กรรมการบริษัท 

7. นายอรรถวิทย เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริษัท 

8. ดร.พิชิต อัคราทิตย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

10. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

11. ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีมา: ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม-31 ธันวาคม 

เว็บไซต www.wha.co.th 

(3.2) บริษัทยอย 

(3.2.1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับพรีเมี่ยม 
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ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 1121 หมู ที่  3 ถนนเทพา รักษ  ตํ าบล เทพา รักษ  อํ า เภอ เมื อ ง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115546001801 

ทุนจดทะเบียน 260,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 260,000,000 บาท 

มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน 

(3.2.2) บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย ระดับพรีเมี่ยม 

ท่ีตั้งสํานกังานใหญ 1121 หมู ที่  3 ถนนเทพา รักษ  ตํ าบล เทพา รักษ  อํ า เภอ เมื อ ง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115549006111 

ทุนจดทะเบียน 310,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 310,000,000 บาท 

มูลคาที่ตราไว       10 บาทตอหุน 

(3.2.3) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ผูจัดการกองทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT 

Manager) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 1121 หมู ที่  3 ถนนเทพา รักษ  ตํ าบล เทพา รักษ  อํ า เภอ เมื อ ง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 10,000,000 บาท 

มูลคาที่ตราไว       100 บาทตอหุน 

(3.3) บริษัทรวมทุน 

(3.3.1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ผูพัฒนาโครงการคลังสินคา และศูนยกระจายสินคา ระดับพรีเมี่ยม 
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ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 1121 หมู ที่  3 ถนนเทพา รักษ  ตํ าบล เทพา รักษ  อํ า เภอ เมื อ ง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115556021936 

ทุนจดทะเบียน 768,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 383,750,000 บาท 

มูลคาที่ตราไว       100 บาทตอหุน 

(3.3.2) กลุมดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบน

หลังคา 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 1121 หมู 3 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 10270 

มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน 

บริษัท ทุนจดทะเบยีน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบยีน
ชําระแลว 

(บาท) 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 1 จํากัด 11,500,000 11,500,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 2 จํากัด 1,000,000 250,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 3 จํากัด 14,500,000 14,500,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 4 จํากัด 1,000,000 250,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 5 จํากัด 1,000,000 250,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 6 จํากัด 14,500,000 14,500,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 8 จํากัด 100,000 100,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 9 จํากัด 100,000 100,000 
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บริษัท ทุนจดทะเบยีน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบยีน
ชําระแลว 

(บาท) 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 10 จํากัด 15,500,000 3,875,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 16 จํากัด 100,000 100,000 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 17 จํากัด 16,000,000 16,000,000 

 

(3.4) นิติบุคคลอ่ืนทีก่ลุมดับบลิวเอชเอ ถือหุนรอยละ 10 ข้ึนไป 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ดับบลิวเอชเอ แฟคทอร่ีแอนดแวรเฮาสฟนด  

ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงาน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กทม. 10400 

ทุนจดทะเบียน 13,560,600,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 9,390,600,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไว       10 บาทตอหุน 

ท้ังน้ีผูลงทุนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุมดับบลิวเอชเอไดจาก www.wha.co.th และเว็บไซตของตลาด

หลักทรัพยที่ www.set.or.th 
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9.3 โครงสรางการจัดการ  

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

นายปยะพงศ พนิธปุระภา 

ฝายนักลงทนุสัมพันธและ 

สนับสนุนปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการฝาย 

นายธนภทัร อนันตประยูร 

ผูชวยผูจัดการ  

เจาหนาที ่ 

 

ฝายการตลาด 

และพัฒนาธุรกิจ 

ผูอํานวยการฝาย 

นายปยะพงศ พนิธปุระภา 

ผูชวยผูจัดการ 

นายรชต ตราชวูณิช 

ฝายกํากับตรวจสอบ บริหาร 

 และจัดการความเสี่ยง 

ผูอํานวยการฝาย 

นายโกศล แยมลีมูล 

ผูชวยผูจัดการ  

เจาหนาที ่ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

(1) นายกําธร ตติยกว ี

(2) นายปยะพงศ พินธปุระภา 

กรรมการอิสระ 

(3) นายรฐัชัย ธรีะธนาวัฒน 

หนาที่หลัก 

จัดการประชุมผูถือหนวยทรัสต และการ

เปดเผยขอมูล รับเรือ่งรองเรียน และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังหมด 

หนาที่หลัก 

กําหนดกลยุทธและแผนงานตามนโยบาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ดําเนินการเพื่อจัดหาผลประโยชนและวาง

แผนการลงทุน 

หนาที่หลัก 

กําหนดกลยุทธตามนโยบายจาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ และกาํกับดูแล

และจัดการความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการและการลงทุน 
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ในผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและ
เจาหนาท่ีบริหารตามโครงสรางสายการบริหารงานดังนี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ชื่อ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณที่เกี่ยวของกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

นายกําธร ตตยิกว ี ประธาน
กรรมการ 

(กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลัย Bridgeport 
Connecticut ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- 

นายปยะพงศ พนิธุประภา กรรมการ 

(กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาอสังหาริมทรัพย) 

มหาวิทยาลัย City สหราช
อาณาจักร 

1. จัดการ จัดหา  ศกึษาความเปนไปได 
และวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยท่ีจะลงทุน 

2. ศึกษาความเปนไปได และวิเคราะห
ผลตอบแทนการลงทุน ในการพัฒนา
โครงการใหม 

3. วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน และ
นําเสนอตอคณะกรรมการลงทนุ 

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน กรรมการอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลัย California 
State ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- 
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ผูบริหาร 

ชื่อ ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย 

นายปยะพงศ พนิธุประภา กรรมการ และ
ประธานเจาหนาที่
บริหาร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
อสังหาริมทรัพย) 

มหาวิทยาลยั City สหราช
อาณาจักร 

1. จัดการ จัดหา  ศกึษาความเปนไป
ได และวิเคราะหผลตอบแทนการ
ลงทุน ในอสังหาริมทรัพยท่ีจะลงทุน 

2. ศึกษาความเปนไปได และวิเคราะห
ผลตอบแทนการลงทุน ในการ
พัฒนาโครงการใหม 

3. วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน 
และนําเสนอตอคณะกรรมการ
ลงทุน 

นายรชต ตราชูวณิช ผูชวยผูจัดการฝาย
การตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
บริหารงานและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย) 

มหาวิทยาลยั Heriot-Watt 
สหราชอาณาจักร 

วิเคราะหและประเมินมูลคาทรัพยสิน ให
คําแนะนํา รวมถงึทําการสํารวจและ
วิเคราะหตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
รวมถึงการตดิตอกับลูกคาและกําหนด
คาบริการ 

นายธนภัทร อนันตประยูร ผูอํานวยการฝายนัก
ลงทุนสมัพันธ และ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

สํารวจ จัดการ จัดหา จัดซื้อ ประเมิน
คุณภาพและศกัยภาพอสังหาริมทรัพยท่ี
จะลงทุน 

นายโกศล แยมลีมลู ผูอํานวยการฝาย
กํากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการ
ความเสีย่ง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- 

โดยกรรมการและผูบริหารซ่ึงมีอํานาจในการจัดการบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไมมีลักษณะตองหามตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ท้ังน้ี รายละเอียด

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการอิสระ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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รวมท้ังฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จะเปนไปตามคูมือระบบการทํางานและระบบควบคุมภายในของผูจัดการกองทรัสตที่

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.   

9.3.1 กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

นายกําธร ตตยิกวี และนายปยะพงศ พินธุประภา ลงลายมือชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

9.3.2 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสต 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีบทบาทสําคัญหลักในการใหความเห็นชอบในวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ ทิศทางและ

กําหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดําเนินงานและแผนการประกอบธุรกิจ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  กําหนด

นโยบายการเงินการบริหารความเสี่ยงและภาพรวมองคกร   กํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ และพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสตอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามนโยบายและแผนการ

ประกอบธุรกิจที่กําหนดไว ภายใตขอบเขตของสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต สัญญากอตั้งทรัสต แบบแสดงรายการ

ขอมูล หนังสือชี้ชวน  วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผูถือ

หนวยทรัสต รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ

ดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑของสํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ 

(1) ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของ

บริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต ดวยความซ่ือสัตยสุจริต (DUTY OF LOYALTY) ความระมัดระวัง 

(DUTY OF CARE) มีความรับผิดชอบ (ACCOUNTABILITY) และมีจริยธรรม (ETHIC) 

(2) มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และกองทรัสตภายใตการกํากับดูแลของทรัสตี 

รวมท้ังกําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม และกํากับ

ดูแลนโยบายในการดําเนินธุรกิจ อาทิเชน การลงทุนของกองทรัสต ผลประกอบการของกองทรัสต ราง

งบประมาณประจําปและแผนธุรกิจของกองทรัสต พิจารณาปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลตอการจัดหา

ประโยชนของกองทรัสต ผลการดําเนินงานของฝายตาง ๆ และพิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน เปนตน 
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(3) ดําเนินการติดตาม รวมถึงใหคําแนะนําท่ีจําเปน เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานชวยใหการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามสัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและกฎระเบียบวาดวยการทําหนาท่ีของผูจัดการ

กองทรัสต 

(4) ติดตามผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตอยางตอเนื่อง รวมถึงให

คําแนะนําท่ีจําเปน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดและสามารถ

จัดการอุปสรรคปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางทันเวลาและเหมาะสม 

(5) พิจารณา ติดตาม รวมถึงใหคําแนะนําท่ีจําเปนเพื่อใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทํางาน

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสต 

(6) พิจารณา ติดตาม และดําเนินการท่ีจําเปนในการจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ี

สําคัญตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทําหนาท่ีผูจัดการกองทรัสตใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอยาง

สม่ําเสมอ 

(7) พิจารณา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงการใหคําแนะนําท่ีจําเปน เพื่อให

มั่นใจไดวาผูบริหารไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ และเปนไปตาม

กฎเกณฑและขอกาํหนดในสัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนของกองทรัสต 

(8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดแทนคณะกรรมการก็ได ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวจะไมรวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบ

อํานาจชวงท่ีทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับผลประโยชนของกองทรัสต 

(9) พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสตเพื่อใหเปนไป

ตามกฎหมาย สัญญากอตั้งทรัสต และประกาศ หรือขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

(ก) การลงทุนหรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมและมีการจัดหาผลประโยชน

จากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว   คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอง

พิจารณาและทําใหมั่นใจวา บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดตรวจสอบขอมูลท่ีเกี่ยวของและ

ประเมินมูลคาทรัพยสินโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสิน รวมท้ังดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ

การลงทุนในทรัพยสินตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของกลาวคือ 
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(1) ในดานสาระของรายการเปนธุรกรรมท่ีเขาลักษณะดังตอไปน้ี 

(1.1) เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(1.2) เปนไปเพื่อประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต 

(1.3) มีความสมเหตุสมผลและใชราคาท่ีเปนธรรม 

(1.4) คาใชจายในการเขาทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต (ถามี) อยูในอัตราที่เปน

ธรรมและเหมาะสม 

(1.5) ผูท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษในการเขาทําธุรกรรมไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขา

ทําธุรกรรมน้ัน 

(2) ในดานระบบในการอนุมัติตองผานการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(2.1)  กรณีเจาของ ผูใหเชา หรือผูโอนสิทธิการเชามิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ

บริษัทฯ 

 (2.1.1) ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวา เปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญา

กอตั้ง ทรัสตและกฎหมายท่ีเกี่ยวของแลว 

(2.1.2) ในกรณีท่ีเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 (สิบ) 

ข้ึนไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ดวย 

(2.1.3) ในกรณีท่ีเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักท่ีมีมูลคาตั้งแตรอยละ 30 

(สามสิบ) ข้ึนไป ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ตองไดรับมติ

ของท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

(สามในสี่) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

(2.2) กรณีเจาของ ผูใหเชา หรือผูโอนสิทธิการเชาเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ  

 (2.2.1) ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตี วาเปนธุรกรรมท่ีเปนไปตามสัญญา

กอตั้ง ทรัสตและกฎหมายท่ีเกี่ยวของแลว  
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(2.2.2) ในกรณีท่ีเปนธุรกรรมท่ีมีมูลคาเกินกวา 1 (หน่ึง) ลานบาท หรือตั้งแต

รอยละ 0.03 (ศูนยจุดศูนยสาม) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต

ข้ึนไป แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ดวย 

(2.2.3) ในกรณีท่ีเปนธุรกรรมท่ีมีมูลคาตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทข้ึนไป หรือเกิน

รอยละ 3 (สาม) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต แลวแตมูลคาใด

จะสูงกวา ตองไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวา 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวยทรัสต

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากน้ี บริษัทฯ  จะตองจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงินใหความเห็นเกี่ยวกับการ

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาวขางตนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

และการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง 

ในกรณีที่ตองขอมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสตตองมีความเห็น

ของท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตดวย 

(ข) การจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ เปนไปตามท่ีกําหนดไวในคูมือระบบการทํางานและระบบควบคุม

ภายใน  

(10) พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณของกองทรัสตเพื่อใหเปนไปตาม

กฎหมาย สัญญากอตั้งทรัสต และประกาศ หรือขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะตองพิจารณาและทําใหมั่นใจวาบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดดําเนินการดังตอไปนี้  

(ก) กอนการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลัก ตองจัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินและจะกระทําโดย

เปดเผย และมีสาระของรายการและมีระบบในการอนุมัติตามท่ีไดระบุขางตนดวย 

(ข) การจําหนายทรัพยสินหลักท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ นอกจากจะตองเปนไปตามขอกําหนดในเร่ือง

การจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักที่ระบุไวใน (ก) แลว ยังจะตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุจําเปนและสมควร 

โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวย 

(1) เปนการจําหนายทรัพยสินหลักกอนครบกําหนด 1 (หนึ่ง) ป นับแตวันท่ีกองทรัสตไดมาซึ่ง

ทรัพยสินหลัก 
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(2) เปนการจําหนายทรัพยสินหลักท่ีกองทรัสตไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิใหแกเจาของเดิม 

9.3.3 กรรมการอิสระ 

(1) ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต กรรมการอิสระตองมี

คุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หน่ึง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัท

ใหญบริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพยดวย) 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน 

ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย

ในลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยตองไมมี

ผลประโยชน หรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 (สอง) ป 

(ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการ

รายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระ 

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป  

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอป จาก
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บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 (สอง)ป  

(ช)  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(ซ)  ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวม

บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หน่ึง) 

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ฌ)  พรอมท่ีจะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระและในกรณีท่ีจําเปนเพื่อผลประโยชนของ

บริษัทฯ และพรอมท่ีจะคัดคานการกระทําของกรรมการอ่ืน ๆ หรือของฝายบริหาร 

(ญ) สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมท่ีสําคัญของ 

บริษัทฯ 

(ฎ) มีความรูและประสบการณท่ีเหมาะสม หรือเปนผูมีศักยภาพสูงและเปนท่ียอมรับ 

(ฏ) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยเห็นวาไมสมควรเปน

ผูบริหารตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย 

(ฐ) ไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการ

ธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไมวาจะ

เปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้น 

ท้ังนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือ

การบริหารงานท่ีมีลักษณะเปนการหลอกลวงฉอฉลหรือทุจริต 
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(ฑ) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ   

(2) ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

(ก) พิจารณา ติดตาม และใหคําแนะนําท่ีจําเปนแกบริษัทฯ ในการดําเนินการใหมีกระบวนการ

จัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสตใหมีความ

ถูกตองครบถวน เพียงพอ เช่ือถือได และทันเวลา 

(ข) พิจารณา ติดตาม และใหคําแนะนําท่ีจําเปนแกบริษัทฯ ในการดําเนินการใหมีระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการทํางานที่เหมาะสมในการทําหนาท่ีในฐานะผู จัดการ

กองทรัสต 

(ค) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับกองทรัสต  ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ 

เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอกองทรัสต 

(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และเปนประโยชนตอกองทรัสต  

(จ) พิจารณาและรับทราบอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหคําแนะนําท่ีจําเปนในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(1) รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ

กองทรัสต 

(2) จุดออนและสิ่งท่ีตองมีการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ

ระบบการทํางานในการทําหนาท่ีในฐานะผูจัดการกองทรัสตและการรายงาน

ความคืบหนาในการแกไข 

9.3.4 การประชุมคณะกรรมการ 

(1) องคประชุมและการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง องคประชุมจะตองประกอบดวยกรรมการเขาประชุมดวยตนเอง

เกินกวาคร่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด และมติท้ังปวงของคณะกรรมการจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็น

ดวยเกินกวาคร่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่เขารวมประชุม และในการออกเสียงลงคะแนนในการ
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ประชุมคณะกรรมการนั้น กรรมการที่มีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนและจะตองออกจากการประชุมในระหวางการพิจารณาวาระนั้น ๆ ดวยเชนกัน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานในท่ีประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความ

คิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของท่ีประชุมในแตละวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะ

จัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บตนฉบับรวมกับหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บสําเนาในรูปแบบอิเล็คโทรนิค เพื่อความสะดวกสําหรับ

กรรมการและผูที่เกี่ยวของในการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกไตรมาส อยางนอยไตรมาสละ 1 

(หน่ึง) คร้ัง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบและอนุมัติการดําเนินการท่ีจําเปนในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องดังตอไปน้ี  

(ก) ผลประกอบการของทางบริษัทฯ และกองทรัสต 

(ข) รางงบประมาณประจําปของกองทรัสต แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจของกองทรัสตท่ีไดจัดทํา

ข้ึนโดยบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ดวยความรวมมือและสนับสนุนจากผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

(ค) ความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดท่ีกําหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ดวยความ

รวมมือและสนับสนุนจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในการจัดหาผลประโยชนใหแกกองทรัสต รวมทั้ง

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

(ง) แนวทางในการบรรเทาความเส่ียงหรือเหตุอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต 

(จ) ผลการปฏิบัติงานของฝายงานตาง ๆ ในบริษัทฯ อันไดแก ฝายกํากับตรวจสอบ บริหารและจัดการ

ความเสี่ยง ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค

ดังกลาว 

(ฉ) แนวทางในการดําเนินการรับขอพิพาทและขอรองเรียนท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

กองทรัสตซ่ึงตองไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
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(ช) จุดออนดานระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการทําหนาที่ในฐานะ 

ผูจัดการกองทรัสต รวมถึงแนวทางและความคืบหนาในการแกไข 

(ซ) รายการระหวางกันและรายการใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับการ 

ดําเนินงานของกองทรัสต 

(ฌ) เร่ืองใด ๆ ก็ตามที่ตองมีการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต 

(ญ) เร่ืองอ่ืนใดท่ีสําคัญและมีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯและกองทรัสต  

(3) ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนและการมีสวนไดเสียที่

เกี่ยวของกับกองทรัสต และบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับ

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนโดยยึดหลักการวา การตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ของ

บริษัทฯ และการดําเนินงานของบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ จะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของกองทรัสต

เทาน้ัน และควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากน้ี ท้ังกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทฯ ยังมีหนาท่ีตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ซึ่งเปน

สวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของกองทรัสตหรือบริษัทฯ ดวย เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธและ

การมีสวนไดเสียของผูท่ีเกี่ยวของในรายการดังกลาว  

บุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในขอน้ีใหมีความหมายตามมาตรา 89/1 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยโดยอนุโลม ไดแก 

(ก) กรณีบุคคลที่มีความเกี่ยวของเปนบุคคลธรรมดา ใหหมายความถึง คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหาร  

(ข) กรณีบุคคลที่มีความเกี่ยวของเปนนิติบุคคล ใหหมายความถึง นิติบุคคลท่ีคูสมรส บุตร หรือบุตรบุญ

ธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของของกรรมการและผูบริหารมีอํานาจควบคุม  

คําวา “มีอํานาจควบคุม” หมายถึง การมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ  

(1)  การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลเกินกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนสิทธิออก

เสียงท้ังหมด หรือ  
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(2)  การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลหน่ึง ไมวา

โดยตรง หรือโดยออม หรือ  

(3)  การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

ไมวาโดยตรงโดยออม 
9.4 การแบงฝายงานและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายงานในผูจัดการกองทรัสต 

9.4.1 จําแนกตามรายละเอียดของงาน 

บริษัทฯ ไดรับการจัดตั้งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะประกอบธุรกิจการเปนผูจัดการกองทรัสตตาม พ.ร.บ.ทรัสต เปนธุรกิจ

หลัก บริษัทฯ ไดแบงฝายงานออกเปน 3 ฝายหลัก เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีในการเปนผูจัดการกองทรัสตของบริษัทฯ 

เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต มติของผูถือหนวยทรัสต และกฎหมาย รวมถึงกฎ  

และ/หรือ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ฝายงานตาง ๆ ของบริษัทฯ และขอบเขตของงานและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝาย สามารถสรุปไดดังนี้ 

ฝายกํากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการความเส่ียง 

ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ฝายนักลงทนุสัมพันธและสนับสนนุการ
ปฏิบตัิงาน 

 กําหนดกลยุทธเพื่อกํากับการดูแล
บริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการและการลงทุนของ
กองทรัสต ใหเปนไปตามสัญญากอต้ังท
รัสตและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

 ดูแลและปองกันมิใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   

 จัดโครงสรางองคกรและแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อรักษาประโยชนที่ดีท่ีสุด
ของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต
โดยรวมเม่ือเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนข้ึน 

 ดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการของกองทรัสตเปนผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ 

 ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานของ

 กําหนดแผนงานและกลยุทธ และ
ดําเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชนรวมถึง
การดูแลบรหิารกองทรัสต 

 วางแผนคัดเลือกและพิจารณาวางแผนการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต
รวมถึงการลงทุนในทรพัยสินอื่น  

 จัดใหมีการดําเนินการตรวจสอบหรอืสอบ
ทานขอมูลอสงัหารมิทรพัยที่กองทรัสตจะ
ลงทุน  

 ดําเนินการคัดเลือกผูประเมินมูลคา
อสังหาริมทรพัย 

 วางแผนกลยุทธในการจัดหาผลประโยชน
จากอสงัหาริมทรัพย  

 วางแผนการตลาดและสงเสริมการขายการ
ประชาสัมพันธ  

 กําหนดกลยุทธการแขงขันเพ่ือสราง
ผลตอบแทนไดตามเปา  

 จัดการบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกบัการ

 จัดทําและเปดเผยขอมูลตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ทรัสตี และผูถือ
หนวยทรัสต และคูสัญญา ตามที่กําหนด
ในสัญญากอต้ังทรสัต กฎหมาย ประกาศที่
เก่ียวของ หรือสญัญาตาง ๆ เชน การจัด
ประชมุผูถือหนวยทรัสต การจัดทาํรายงาน
ประจาํปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจาํปของกองทรัสต รวมท้ังขอมูล
เก่ียวกับผูจัดการกองทรัสตและกองทรัสต   

 ติดตอและดูแลผูถือหนวยทรัสต 

 ควบคุมติดตามประสานงานและดูแลงานท่ี
ไดมีการมอบหมายใหจัดทําและดําเนนิการ
โดยผูใหบริการภายนอก (งานท่ีมีการ 
outsource) เชน การจัดเตรียมเอกสารงาน
ดานนายทะเบียนผูถือหนวยทรัสตและการ
จายผลประโยชน เปนตน 

 การรับขอรองเรียนและการดําเนินการกับ
ขอพิพาท  

 การควบคุมดูแลทรพัยสิน 
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ฝายกํากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการความเส่ียง 

ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ฝายนักลงทนุสัมพันธและสนับสนนุการ
ปฏิบตัิงาน 

บุคลากร 

 ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทรสัต
วาเปนไปตามสัญญากอต้ัง ทรัสต และ
กฎหมายที่เก่ียวของหรอืไม เพือ่ทําให
มั่นใจวากองทรัสตและบุคคลที่เก่ียวของ
ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลง 

 การพิจารณาและอนุมัติรายจายพิเศษ
หรือรายจายนอกงบประมาณ  

 

ลงทุนของกองทรัสต 

 จัดทําประมาณการรายไดและคาใชจาย
ของกองทรัสต 

 ดูแลเกี่ยวกับนโยบายและการกูยืมเงนิของ
กองทรัสต (ถามี)  

 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทํางานของ
ผูบริหารอสงัหารมิทรัพย  

 ดูแลการใชประโยชน การรักษาความ
สะอาดและความปลอดภัยจากทรัพยสิน
ของกองทรัสต  

 ดูแลผูเชาและผูใชบริการ   

 ดูแลการจัดเก็บคาเชาและคาบริการพ้ืนท่ี
ใหมีความครบถวนและถูกตอง  

 ดูแลจดัการคาใชจายของกองทรัสตใหมี
ประสิทธิภาพ 

 ดูแลจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเพิม่เติม 

 จัดอบรมและพัฒนาองคความรูของ
บุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการกองทรสัต
ใหมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 การจัดเก็บขอมูลเอกสารและหลักฐาน
เก่ียวกับกองทรัสต 

 งานสนับสนนุการปฏิบัติงาน เชน การ
บริหารงานบุคคล การจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
การบริหารงานท่ัวไป การจัดซื้อจัดจาง 

9.4.2 จําแนกตามระบบงานของผูจดัการกองทรัสต  

เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีระบบงานตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวของซึ่ง
ประกอบดวย  

(1) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต  
(2) ระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  
(3) ระบบการติดตามดูแลใหบุคลากรมีความรูความสามารถและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ  
(4) ระบบรองรับการเปดเผยขอมูลของกองทรัสต   
(5) ระบบการปฏิบัติการดานงานสนับสนุน และ  

(6) ระบบการควบคุมภายในและดําเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียนและขอพิพาท 



หนวยทรัสตของทรสัตเพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART)  
 

สวนท่ี  2 หนา 9-24 

 

โดยในแตละระบบจะมีระบบงานยอย ดังมีรายละเอียดดังตารางดังตอไปน้ี 

ฝายกํากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการความเส่ียง 

ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
ฝายนักลงทนุสัมพันธและสนับสนนุการ

ปฏิบติังาน 

• ระบบการติดตามและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของ กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของผูจัดการกองทรัสต  

• ระบบการพิจารณาและอนุมัติรายจาย
พิเศษหรือรายจายนอกงบประมาณ 

 

• ระบบและข้ันตอนการพิจารณาและ
คัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรพัย  

• ระบบและข้ันตอนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการ
กองทรัสตและผูบรหิารอสังหาริมทรัพย  

• ระบบการติดตามการจัดเก็บรายไดคาเชา
และคาบริการโดยผูบริหารอสงัหารมิทรัพย 

• ระบบการติดตามและประเมินคาใชจายท่ี
เรียกเก็บจากกองทรัสตโดยผูบริหาร
อสังหาริมทรพัย  

• ระบบการจัดทํางบประมาณรายรับและ
รายจายของกองทรสัต 

• ระบบการควบคุมดูแลทรัพยสิน 

• ระบบการจัดทําและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ผูจัดการกองทรัสตและกองทรัสตตาม
สัญญาตาง ๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

• ระบบการควบคุมและดูแลงานท่ีไดมีการ
มอบหมายใหดําเนนิการโดยผูใหบริการ
ภายนอก (Outsourcing) 

• ระบบการจัดซ้ือจัดจาง  

• ระบบการจัดเก็บขอมูลเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับกองทรัสต 

• ระบบการรับขอรองเรียนและการ
ดําเนินการกับขอพิพาท   

• ระบบและข้ันตอนการพิจารณาและคัดเลือกการลงทนุในอสังหารมิทรัพย 

• ระบบและข้ันตอนการสอบทานรายงานการประเมินมูลคาอสังหารมิทรัพย (Appraisal 
Report) 

• ระบบการติดตามวิเคราะห และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรพัย 

• การใหความรวมมือแกทรัสตี   

• ระบบในการปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน 

o การเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบรหิาร 

o การทําธรุกรรมระหวางกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวของของกองทรัสต 

o การติดตามประเด็นเก่ียวกับการแขงขันทางธุรกจิ 

o การติดตามประเด็นเก่ียวกับความเปนอิสระในการทําหนาท่ีของผูจัดการกองทรัสต 

o การเปดเผยสวนไดเสียหรือการไดรับประโยชนจากบรษิัท/บุคคลที่เปนคูคากับกองทรัสต  

• ระบบและข้ันตอนการพิจารณาและคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรพัย  

• ระบบและข้ันตอนการพิจารณา คัดเลือกและวาจางผูเชีย่วชาญดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทรัสต 

• ระบบควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของผูจดัการกองทรัสต   

• ระบบและข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสตและผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

• ระบบควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรพัยตามขอกาํหนดในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสงัหารมิทรัพย 

• ระบบการควบคุมการรับชําระรายไดและการชาํระคาใชจาย  
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9.5 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต มีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต ซ่ึงรวมถึงการลงทุน

ในทรัพยสินของกองทรัสตและควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการ

กองทรัสตจะปฏิบัติหนาท่ีภายใตการกํากับดูแลของทรัสตีโดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

9.5.1 หนาที่โดยท่ัวไป 

(1) ผูจัดการกองทรัสตจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนผูท่ีมีวิชาชีพซึ่งไดรับความไววางใจดวยความระมัดระวัง

ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต สัญญา

แตงตั้งผูจัดการกองทรัสต กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนขอผูกพันท่ีไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปดเผย เพื่อ

ประโยชนในการเสนอขายหนวยทรัสตแกผูลงทุนและมติของผูถือหนวยทรัสต นอกจากนี้ ผูจัดการกองทรัสต

ตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนของผูถือหนวยทรัสตและผูลงทุนโดยรวม 

(2) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการดําเนินธุรกิจการเปนผูจัดการกองทรัสตดังตอไปนี้ 

(ก) มีเงินทุนท่ีเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีใน

ฐานะผูจัดการกองทรัสตไดอยางตอเน่ือง 

(ข) เปดเผย ใหความเห็น หรือใหขอมูลท่ีมีความสําคัญและเกี่ยวของอยางเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน

ของผูลงทุน โดยขอมูลดังกลาวตองสื่อสารไดอยางชัดเจนไมบิดเบือนและไมทําใหสําคัญผิด 

(ค) ไมนําขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการกองทรัสตไปใชประโยชนอยางไมเหมาะสมเพื่อตนเองหรือ

ทําใหเกิดความเสยีหายหรือกระทบตอผลประโยชนโดยรวมของกองทรัสต 

(ง) ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และในกรณีท่ีมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนเกิดข้ึนตองดําเนินการใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและ

เหมาะสม 

อน่ึง เพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตอันอาจเกิดข้ึน

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตตกลงท่ีจะดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

(1) ตองไมมีผลประโยชนอ่ืนท่ีอาจขัดแยงกับผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต และหากมีกรณี

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตองสามารถแสดงไดวามีกลไกท่ีจะทําให
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เชื่อมั่นไดวา การบริหารจัดการกองทรัสตจะเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีท่ีสุดของกองทรัสตและผู

ถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(2) ในกรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตจัดการกองทรัสตอ่ืนอยูดวย ทรัพยสินหลักของกองทรัสตที่ขอ

อนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตตองไมเปนประเภทเดียวกันกับทรัพยสินหลักของกองทรัสตอ่ืน

นั้น 

(จ) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย พ.ร.บ.ทรัสต และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการของ

กองทรัสต ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีกําหนดโดยสมาคมที่

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยท่ีสํานักงานก.ล.ต. ยอมรับ

โดยอนุโลม และไมสนับสนุน สั่งการ หรือใหความรวมมือแกบุคคลใดในการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย

หรือขอกําหนดดังกลาว 

(ฉ) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตีหรือสํานักงานก.ล.ต. ซึ่ง

รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีอาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทรัสตอยางมีนัยสําคัญหรือ

ขอมูลอื่นท่ีควรแจงใหทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหรวมถึงหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) จัดทําและจัดเก็บขอมูลและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุม

ภายใน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกองทรัสต โดยเมื่อทรัสตีประสงคจะตรวจสอบการ

จัดการในเร่ืองใด ผูจัดการกองทรัสตตองใหความรวมมือในการนําสงขอมูลและเอกสาร

หลักฐาน รวมท้ังใหเขาไปตรวจสอบในสถานท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยตามที่ทรัสตีรองขอ 

เพื่อใหทรัสตีสามารถตรวจสอบใหเปนที่มั่นใจไดวาผูจัดการกองทรัสตไมปฏิบัติฝาฝน

กฎหมายหรือขอกําหนดแหงสัญญากอตั้ งทรัสตหรือไม รักษาประโยชนของผูถือ

หนวยทรัสต 

(2) ในชวงระยะเวลากอนการจัดตั้งทรัสต ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีตองจัดสงขอมูลและ

เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางของกองทรัสต วิธีการปลอยเชา การจัดหาและการ

จัดเก็บรายไดคาใชจายตาง ๆ ท่ีสามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต สัญญาวาจางระหวาง

กองทรัสตและบริษัท หรือบุคคลตาง ๆ เปนตนเพื่อใหทรัสตีนํามาวางแผนปฏิบัติงานใน

การกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการการควบคุมภายในและการเปดเผยขอมูล

ของกองทรัสตดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(3) ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงาน

ของตนในฐานะเปนผูจัดการกองทรัสต ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของตน 

ตลอดระยะเวลาแหงสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

(4) ในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวาการจําหนายจายโอนอสังหาริมทรัพยหรือการเขาทําสัญญาท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสตเปนไปอยางถูกตองและมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย 

(ข) ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตเปนไปอยางเหมาะสม โดย

อยางนอยตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ประเมินความพรอมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ กอนรับ

เปนผูจัดการกองทรัสต หรือกอนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเพื่อกองทรัสต

แลวแตกรณี 

(2) วิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due 

Diligence) อสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุน

และทรัสตที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนดตลอดจนการประเมินความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยน้ัน ๆ พรอมท้ังจัดใหมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงดวยท้ังน้ีความเสี่ยง

ดังกลาว  ใหหมายความรวมถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหรือกอสราง

อสังหาริมทรัพย (ถามี) เชน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกอสรางลาชาและการไมสามารถ

จัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยได 

(5) ผู จั ดกา รกองทรั สต ต อ งจั ด ให มี ก า รประชุ มผู ถื อหน ว ยท รัสต ต าม ท่ีกํ าหนดในสัญญาก อตั้ ง 

ทรัสต 

(6) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ิมทุนของกองทรัสตและลดทุนชําระแลวของกองทรัสตตามเหตุ

และกระบวนการท่ีกําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต 

(7) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสต ใหผูจัดการกองทรัสตดําเนินการและใหความรวมมือตามท่ีจําเปน

เพื่อใหการสงมอบงานแกบุคคลที่จะเขามาปฏิบัติหนาท่ีแทนสําเร็จลุลวงไป 
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(8) ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งท่ีปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและการ

จัดการอสังหาริมทรัพยใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการใหท่ีปรึกษาแจงการมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีพิจารณา 

(ข) ไมใหที่ปรึกษาผูท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเขารวมพิจารณาใน

เร่ืองน้ัน 

(9) ผูจัดการกองทรัสต ตองจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา

ดวยวิชาชีพบัญชีและสงงบการเงินดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดือนนับแตวันสิ้นรอบป

บัญชีโดยงบการเงินท่ีจัดทําน้ันตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานก.ล.ต. 

(10) จัดทําและเปดเผยขอมูลของกองทรัสตซึ่งรวมถึงขอมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย

ตลอดจนขอมูลอื่นใดตามท่ีกําหนดในสัญญากอตั้งทรัสตและสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 

(11) จัดทําและเปดเผยขอมูลของกองทรัสตตอทรัสตี สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหนวยทรัสต ตามที่

กําหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ และสัญญากอตั้งทรัสต ซ่ึงรวมถึงการจัดสงรายงาน

ประจําปของกองทรัสต พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป ใหแกผูถือหนวยทรัสต นอกจากน้ี  ให

ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีช้ีแจงจัดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการ

ตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่ง หรือ รองขอ 

(12) หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดขอสงสัยในความเปนอิสระของผูจัดการกองทรัสต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในการพิจารณาคัดเลือกหรือซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ตลอดจนหลักทรัพยและบริการอื่นใดใหแกกองทรัสต 

หามมิใหผูจัดการกองทรัสต กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการของผูจัดการกองทรัสต และพนักงานของผูจัดการ

กองทรัสต รับคานายหนาหรือผลประโยชนตอบแทนท่ีไดจากการใหบริการ (Soft Commission) หรือ

ผลประโยชนอื่นใดจากเจาของอสังหาริมทรัพยเดิมหรือ ผูสนับสนุน (Sponsor) ผูขายหลักทรัพย ผูใหบริการ 

หรือบริษัทนายหนา เปนรายไดหรือประโยชนของตนเอง 

(13) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีเปดเผยสวนไดเสียหรือการไดรับประโยชนของผูจัดการกองทรัสต และบุคคลที่

เกี่ยวของของผูจัดการกองทรัสตจากบริษัท หรือบุคคลท่ีเปนคูคากับกองทรัสต ไวในหนังสือช้ีชวน แบบแสดง

รายการขอมูล หนังสือเชิญประชุม เพื่อขออนุมัติทํารายการตาง ๆ และรายงานประจําปของกองทรัสตเพื่อผู

ลงทุน และทรัสตีจะใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาความเปนอิสระของผูจัดการกองทรัสตในการเขาทํา

ธุรกรรมตาง ๆ เพื่อกองทรัสตและความสมเหตุสมผลของธุรกรรมน้ัน 
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สวนไดเสียหรือการไดรับประโยชนท่ีตองพิจารณาเปดเผย เชน เจาหน้ี ลูกหนี้ ผูค้ําประกัน หรือไดรับการค้ํา

ประกัน การถือหุนระหวางกัน หรือมีผูถือหุนรายใหญ หรือผูบริหารเปนกลุมเดียวกัน การใหหรือรับบริการการ

ซื้อขายระหวางกัน และการออกคาใชจายตาง ๆ ใหแกกัน เปนตน 

9.5.2 หนาที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต 

(1) เพื่อใหการดูแลและบริหารจัดการกองทรัสตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีจัดใหมี

ระบบงานท่ีมีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบไดอยางครบถวน  

(2) บริหารจัดการกองทรัสตใหเปนไปตามขอกําหนดแหงสัญญากอตั้งทรัสตและดูแลรักษาประโยชนของผูถือ

หนวยทรัสต 

(3) คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพยที่จะใหกองทรัสตไปลงทุนดวยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง โดยตองบันทึกและจัดเก็บขอมูล รวมทั้งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกการตรวจสอบและ

การตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไมลงทุนในทรัพยสินใดทรัพยสินหน่ึงใหแกกองทรัสตไวดวย ท้ังนี้ การคัดเลือกและ

ตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพยท่ีจะใหกองทรัสตไปลงทุนใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสตท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

(4) ดําเนินการตาง ๆ ใหมั่นใจไดวาไดจัดการดานการเงินและมูลคาเชิงเศรษฐกิจของทรัพยสินของกองทรัสตอยาง

มืออาชีพและเปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสตเชน 

(ก) กําหนดกลยุทธและนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

ขอผูกพันท่ีกําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต 

(ข) กําหนดวงเงินกูยืมและการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสตและควบคุมไมใหเกินที่กําหนด

ไวในสัญญากอตั้งทรัสต 

(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีตรงกับวัตถุประสงคการลงทุนของกองทรัสต 

(ง) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต 

(จ) พิจารณาการจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสต 

(ฉ) จัดใหมีการประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตและ

ประกันภัยสําหรับความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสมท่ีทําใหทรัพยสิน
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ของกองทรัสตคืนกลับสภาพเดิมเพื่อใหกองทรัสตสามารถจัดหาผลประโยชนไดเหมือนเดิมและไดรับ

ผลตอบแทนไมนอยกวาเดิม 

(ช) จัดใหมีการวางแผนการจัดสัดสวนประเภทธุรกิจของผูเชา (Tenant Mix) และผูใชบริการ 

(ซ) ควบคุมดูแลใหผูเชาและผูใชบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเชาและสัญญาใชบริการ 

(ฌ) ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใชบังคับกับอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตไดลงทุน 

(ญ) จัดการและบริหารพื้นท่ีใหเชา เชน ควบคุมดูแลการปลอยเชาพื้นที่ การเจรจาตอรองกับผูเชา

เกี่ยวกับสัญญาเชา การทบทวนอัตราหรือราคาปลอยเชา การบอกเลิกหรือตออายุสัญญาเชา เปน

ตน 

(ฎ) ประเมินผลการปลอยเชาในอดีตเพื่อกําหนดเงื่อนไขในการปลอยเชาและการใหบริการ จัดทําสัญญา

เชาและสัญญาใหบริการใหเหมาะสมและประเมินผลความถูกตองของการติดตามเรียกเก็บคาเชา

และคาใชจายเพ่ือบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหรือตัดหน้ีสูญหรือบันทึกหน้ีสูญรับคืน (ในกรณีที่

เรียกเก็บเงินไดภายหลังตัดหน้ีสูญ) 

(ฏ) จัดใหมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิ่งปลูกสรางท่ีกองทรัสตไดลงทุน เชน ระบบแจง

เตือนไฟไหม ระบบการติดตอสื่อสาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(ฐ) กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในการบริหารบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสรางที่

กองทรัสตไดลงทุน 

(5) ตรวจสอบใหมั่นใจวากองทรัสตมีกรรมสิทธ์ิโดยถูกตองในอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะลงทุนในกรรมสิทธ์ิ

หรือลงทุนในสิทธิการเชา รวมทั้งสัญญาตาง ๆ ท่ีกองทรัสตเขาไปเปนคูสัญญา มีการจัดทําโดยถูกตองตาม

กฎหมายและมีผลผูกพันหรือสามารถใชบังคับไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาดังกลาว 

(6) จัดใหมีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทรัสต หนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหนวยทรัสต  แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน รายงานประจําปของกองทรัสต งบการเงิน 

และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกองทรัสตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีมีผลใชบังคับกับ

กองทรัสตและทรัพยสินท่ีลงทุน โดยเก็บรักษาขอมูลและเอกสารดังกลาวใหถูกตองครบถวนและสามารถ

ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอยางนอยหา (5) ป นับแตวันท่ีมีการจัดทําเอกสารหรือขอมูลดังกลาว 
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(7) จัดทําและเผยแพรงบการเงินรายงานประจําปและขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสตใหถูกตองครบถวน และ

เผยแพรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมายสัญญากอตั้งทรัสต รวมท้ังขอบังคับของตลาดหลักทรัพย 

ท้ังน้ี ผูจัดการกองทรัสต รวมถึง กรรมการและผูบริหาร ซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวของในการจัดทําและเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับกองทรัสตตองรับผิดชอบรวมกันในเนื้อหาขอมูลท่ีประกาศหรือเผยแพรตอผูถือหนวยทรัสตและผู

ลงทุนท่ัวไป โดยตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบที่ทําใหมั่นใจไดวาขอมูลท่ีเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูล 

หนังสือชี้ชวน หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสต เอกสารโฆษณาประกาศตีพิมพ หรือเอกสารเผยแพรอื่นใด 

ไดรับการตรวจสอบวามีความถูกตองครบถวน ไมขาดขอมูลสําคัญ และไดใหขอมูลท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจ

ลงทุนแลวรวมท้ังเปนไปตามกฎหมายประกาศและขอบังคับท่ีเกี่ยวของแลว 

(8) ดูแลใหผูถือหนวยทรัสตไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวนและเพียงพอกอนท่ีจะใชสิทธิออกเสียงในการอนุมัติเร่ือง

ตาง ๆ รวมท้ังไดรับขอมูลน้ันลวงหนาตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสตและขอบังคับตลาด

หลักทรัพย 

(9) ควบคุมดูแลใหกองทรัสตปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ หรือ

องคกรกํากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทรัสต รวมท้ังขอบังคับของตลาดหลักทรัพย 

(10) จายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละเกาสิบ (90) ของกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลวของ

รอบปบัญชี ซึ่งหมายความรวมถึงกําไรสุทธิท่ีอางอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต (ซึ่งสามารถหักการชําระคืน

เงินตนจากการกูยืม และภาระผูกพันอ่ืนท่ีถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถามี)) โดยจะจาย

ภายในเกาสิบ (90) วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายประโยชนตอบแทนน้ัน

แลวแตกรณี แตอยางไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยูจะไมจายประโยชนตอบแทนแกผูถือ

หนวยทรัสต 

9.5.3 หนาที่จากการมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property 

Manager) 

ในกรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตประสงคจะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(Property Manager) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพยดวยความรอบคอบระมัดระวัง 

รวมทั้งกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอยางเพียงพอ เพื่อใหไดผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีมีคุณสมบัติ ความรู 

ความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติ

หนาท่ีของผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
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สัญญากอตั้งทรัสต สัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต ตลอดจนประกาศตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อรักษาประโยชนท่ีดีท่ีสุดของ

ผูถือหนวยทรัสตและผูลงทุนโดยท่ัวไป โดยตองดําเนินการอยางนอยดังตอไปน้ี 

(1) การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

การแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหเปนผูบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตเขาไปลงทุน เชน ดูแล

ดานการขาย การตลาด และการบริหารงานประจําวันบนอสังหาริมทรัพยน้ัน ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมี

การดําเนินการอยางนอยในเร่ืองตอไปน้ี 

(ก) มีการประเมินและวิเคราะหประสบการณชื่อเสียงและผลงานในอดีตของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ใน

เร่ืองความสามารถในการจัดหาผูเชา ผูใชบริการ การติดตามหนี้ การบํารุงรักษาทรัพยสินภายใน

อาคาร ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ใหเชา การดูแลใหบริการแกผูเชา ระบบควบคุมภายใน เพื่อ

ปองกันการร่ัวไหลของรายได และควบคุมการเบิกคาใชจายใหรัดกุม เปนตน อน่ึง ระบบควบคุม

ภายในของผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสตที่

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยซ่ึงสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ข) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคาตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งตองกําหนด

ตามระดับความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อสรางแรงจูงใจใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยพยายาม

เพิ่มรายไดใหแกกองทรัสต เชน ผลตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยข้ึนอยูกับรายไดคาเชาที่

เรียกเก็บไดจริง หรือกําไรสุทธิจากการปลอยเชาอสังหาริมทรัพยน้ัน เปนตน 

(ค) จัดใหมีกลไกท่ีทําใหกองทรัสตสามารถปรับเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพยได ในกรณีท่ีผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือมีผลการบริหารจัดการไมเปนท่ีนาพอใจ 

(ง) จัดใหมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยโดยสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาระบบควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและสามารถ

ปองกันการทุจริตหรือทําใหตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามระบบไดโดยงาย เชน 

กําหนดใหผูสอบบัญชีของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตองประเมินระบบการควบคุมภายในของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยในระหวางการสอบบัญชีและใหรายงานจุดออนหรือขอบกพรองในระบบ

การควบคุมภายในใหผูจัดการกองทรัสตทราบ เปนตน 
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ท้ังน้ี ผูจัดการกองทรัสตอาจพิจารณากําหนดในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหตอง

รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผลประโยชนของกองทรัสต อันเน่ืองจากความประมาท

เลินเลอของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน 

(จ) ในกรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตพบวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยกระทําการหรือละเวนการกระทําการอัน

เปนเหตุใหขาดความนาเช่ือถือในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายน้ัน เพื่อที่

ผูจัดการกองทรัสตจะสามารถเขาไปดําเนินงานแทนหรือคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม

เพื่อทดแทนรายเดิม 

(2) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

เพื่อรักษาประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต โดยใหดําเนินการอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) ผูจัดการกองทรัสตตองจัดทําและพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจําปของกองทรัสต ซึ่งแสดง

รายละเอียดของรายรับและรายจายท่ีเกิดข้ึนคอนขางแนนอนในแตละเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงรายจายที่

ไมพึงประสงค และตองกําหนดเปาหมายของผูบริหารอสังริมทรัพยในการจัดหารายไดแตละเดือน

และแตละป ควบคุมดูแลใหรายรับและรายจายใหเปนไปตามแผนงบประมาณท่ีวางไวขางตน 

(ข) ผูจัดการกองทรัสตตองกําหนดเงื่อนไขที่จูงใจใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยพยายามเพิ่มมูลคาและ

ผลตอบแทน (Yield) ใหแกกองทรัสต รวมท้ังลดความเสี่ยงใหแกผูถือหนวยทรัสต 

(ค) ผูจัดการกองทรัสตตองกํากับดูแลและติดตามใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยดําเนินการใหเปนไปตาม

แผนกลยุทธและนโยบายในการบริหารจัดการกองทรัสตของผูจัดการกองทรัสต เพื่อใหสามารถเพ่ิม

การจัดหารายไดและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดคาเชาใหแกกองทรัสต และควบคุม

ใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยดําเนินการใหเปนไปตามกลยุทธท่ีวางไว 

(ง) ผูจัดการกองทรัสตตองกําหนดนโยบายและรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดหาผูเชาใหม 

ใหมของผูบริหารอสังหาริมทรัพย รวมทั้งพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคัดเลือกผูเชาและ

ผูใชบริการรายใหญ หรือวางแผนการจัดสัดสวนประเภทธุรกิจของผูเชา (Tenant Mix)  และตอง

กํากับดูแลและติดตามใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว เพื่อ

จํากัดและควบคุมความเสี่ยงหรือความผันผวนของรายไดคาเชาในแตละป 
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(จ) ผูจัดการกองทรัสตตองทบทวนหรือพิจารณากําหนดนโยบายคาเชา เพื่อใหอัตราคาเชาเปนไปใน

อัตราท่ีเหมาะสมตามสภาวะตลาดใหเชาและใหบริการในขณะนั้น รวมทั้งตองกํากับดูแลและ

ติดตามใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว 

(ฉ) ผูจัดการกองทรัสตตองตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

อุปกรณหรืออาคารของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อประเมินความเหมาะสมของการซอมแซมหรือ

การเปลี่ยนทดแทน เพื่อใหมั่นใจไดวาคาใชจายดังกลาวไมสูญเปลาและกอใหเกิดประโยชนตอ

กองทรัสตโดยแทจริง 

(ช) ผูจัดการกองทรัสตตองประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหกองทรัสตไดรับสินคาหรือบริการที่คุมคากับเงินท่ีจายไป ไมมีการ

เรียกเก็บคาใชจายจากกองทรัสตมากเกินความจําเปน  และตองอยูภายในกรอบที่สัญญากอตั้ง 

ทรัสต แบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนกําหนดใหเรียกเก็บได 

(ซ) ผูจัดการกองทรัสตตองติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายไดของผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อให

กองทรัสตไดรับรายไดคาเชา ครบถวน 

(ฌ) ผูจัดการกองทรัสตตองกําหนดใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาท่ีติดตามและ ควบคุมดูแลใหผูเชา

และผูใชบริการจายชําระคาภาษีตาง ๆ ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 

(ญ) ผูจัดการกองทรัสตตองวิเคราะหความผิดปกติในการบริหารจัดการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

รวมท้ังสุมตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

(ฎ) ผูจัดการกองทรัสตตองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางสม่ําเสมอ 

(ฏ) ผูจัดการกองทรัสตตองประชุมหารือรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินผล

การดําเนินงานของกองทรัสต และหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ดําเนินงานของกองทรัสต 

9.6 กระบวนการและปจจัยที่ใชพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต 

ในอนาคต หากกองทรัสตจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมและมีการจัดหา

ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว  บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตจะมีการ
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ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสตตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต ตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

9.6.1 การลงทุนในทรัพยสินหลักและอุปกรณโดยทางตรง 

(1) เปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนการไดมาซึ่ง

สิทธิครอบครองตองเปนกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

(ก) เปนการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ีมีการออก น.ส.3 ก. 

(ข) เปนการไดมาซึ่งสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองประเภท น.ส.3 ก. 

(2) อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด ๆ เวนแตผูจัดการกองทรัสต

และทรัสตีไดพิจารณาโดยมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรวา การอยูภายใตบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือการมี

ขอพิพาทน้ันไมกระทบตอการหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ และเงื่อนไขการ

ไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยน้ันยังเปนประโยชนแกผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(3) การทําสัญญาเพ่ือใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยตองไมมีขอตกลงหรือขอผูกพันใด ๆ ที่อาจมีผลใหกองทรัสตไม

สามารถจําหนายอสังหาริมทรัพยในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจําหนาย) เชน ขอตกลงท่ีใหสิทธิแก

คูสัญญาในการซ้ืออสังหาริมทรัพยของกองทรัสตไดกอนบุคคลอ่ืนโดยมีการกําหนดราคาไวแนนอนลวงหนา 

เปนตน หรืออาจมีผลใหกองทรัสตมีหนาท่ีมากกวาหนาท่ีปกติท่ีผูเชาพึงมีเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง 

(4) อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองพรอมจะนําไปจัดหาประโยชนคิดเปนมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหา 

(75) ของมูลคาหนวยทรัสตท่ีขออนุญาตเสนอขายเพ่ิมเติม รวมท้ังจํานวนเงินกูยืม (ถามี) 

ท้ังน้ี กองทรัสตอาจลงทุนในโครงการท่ียังกอสรางไมแลวเสร็จไดโดยมูลคาของเงินลงทุนท่ีจะทําให

ไดมา และใชพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื่อนําไปจัดหาประโยชนตองไมเกินรอยละสิบ (10) 

ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต (ภายหลังการเสนอขายหนวยทรัสต) และตองแสดงไดวาจะมี

เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกลาว โดยไมกระทบกับความอยูรอดของกองทรัสตดวย 

(5) อสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตลงทุนตองผานการประเมินมูลคาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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(ก) เปนการประเมินมูลคาอยางเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเปนไปเพื่อวัตถุประสงค

สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนเปนเวลาไมเกินหก (6) เดือนกอนวันยื่นคําขอโดยผู

ประเมินมูลคาทรัพยสินอยางนอยสอง (2) รายและ 

(ข) ผูประเมินมูลคาทรัพยสินตาม (ก) ตองเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 

สํานักงาน ก.ล.ต. 

(6) อสังหาริมทรัพยท่ีไดมาตองมีมูลคารวมกันไมนอยกวาหารอย (500) ลานบาท ท้ังน้ี ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีจะ

ไดจากการระดมทุนผานการเสนอขายหนวยทรัสตนอยกวามูลคาอสังหาริมทรัพยท่ีประสงคจะลงทุน บริษัทฯ 

ตองแสดงไดวามีแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอท่ีจะทําใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(7) ในกรณีท่ีจะลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองโดยการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือ เชาอาคาร หรือ 

โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางท่ีผูใหเชามิไดเปนเจาของกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตาม

หนังสือรับรองการทําประโยชน  ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาของเจาของอสังหาริมทรัพย หรือผูมีสิทธิครอบครองดังกลาว หาก

ผูจัดการกองทรัสตมิไดจัดใหมีการรับประกันความเสียหายเพื่อปองกันความเสียหายเชนวา ผูจัดการ

กองทรัสตตองจัดใหมีการเปดเผยความเสี่ยงใหแกผูลงทุนทราบ โดยระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับผลประกอบการของกองทรัสตหากเจาของกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมีสิทธิ

ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

(8) ในกรณีท่ีกองทรัสตไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย และผูจัดการกองทรัสตประสงคจะจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดิม  ผูจัดการกองทรัสตตองกําหนดคาเชา
ท่ีเรียกเก็บจากเจาของเดิมในลักษณะท่ีเปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาท่ัวไปที่
เปนบุคคลภายนอก 

9.6.2 การลงทุนในทรัพยสินหลักและอุปกรณโดยทางออม 

(1) จะตองถือหุนในบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต ไมนอย

กวารอยละเกาสิบเกา (99) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดและไมนอยกวารอยละเกาสิบเกา (99) 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

(2) แสดงไดวามีมาตรการหรือกลไกที่จะทําใหทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตสามารถดูแลและควบคุมใหบริษัท

ดังกลาวมีการประกอบกิจการเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และหลักเกณฑในประกาศ ทจ. 49/2555 และ
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ประกาศอ่ืนที่เกี่ยวของตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในทํานองเดียวกับกรณีลงทุนในทรัพยสินหลักและ

อุปกรณโดยทางตรง 

9.6.3 วิธีการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณเพิ่มเติมของกองทรัสต 

นอกจากน้ี วิธีการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณเพิ่มเติมของกองทรัสตจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

(1) ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการดังตอไปน้ี กอนการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักแตละคร้ัง 

(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา Due Diligence) ขอมูลและสัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ ทรัพยสิน

หลักและอุปกรณ (ถามี) เชนขอมูลดานการเงินและกฎหมายสภาพของอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุน

และความสามารถของกองทรัสตในการไดมาและถือครองอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายของประเทศ

น้ัน ๆ  ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ีจะลงทุนอยูในตางประเทศ เปนตน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ลงทุนและการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง โดยในกรณีท่ีเจาของผูใหเชาหรือผูโอนสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีที่

ปรึกษาทางการเงินใหความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย 

(ข) ประเมินมูลคาทรัพยสินหลักอยางนอยตามขอกําหนดดังนี้ 

(1) ผูประเมินมูลคาทรัพยสินตองเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม

ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน

และผูประเมินหลัก 

(2) การประเมินมูลคาตองไมกระทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินรายเดียวกันติดตอกันเกิน

สอง (2) คร้ัง 

(3) ตองประเมินมูลคาอยางเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเปนไปเพ่ือ

วัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 เมื่อกองทรัสตจะไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก โดยใหประเมินลวงหนาได

เปนเวลาไมเกินหน่ึง (1) ป 

 เมื่อครบกําหนดสอง (2) ปนับแตวันท่ีมีการประเมินมูลคาเต็มรูปแบบคร้ังลาสุด 

 เมื่อปรากฏเหตุการณ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบตอการดอยคา

ของอสังหาริมทรัพยท่ีกองทรัสตลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
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 เมื่อทรัสตี หรือผูสอบบัญชีรองขอ 

(4) มีการสอบทานการประเมินมูลคาทุกหน่ึง (1) ปนับแตวันที่มีการประเมินมูลคาเต็มรูปแบบ

ครั้งลาสุด 

(ค) ในกรณีที่กองทรัสตจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในลักษณะท่ีเปนการเชาชวง จะจัดใหมี

มาตรการปองกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผิดสัญญาเชาหรือ

การไมสามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเชา 

(2) การไดมาซึ่งทรัพยสินหลักเพิ่มเติม หรือการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลัก จะตองสาระของรายการและระบบใน

การอนุมัติ รวมท้ังกระบวนการของความเห็นชอบจากทรัสตีหรือมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต แลวแตกรณี ให

สอดคลองและเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ที่

เกี่ยวของ   

9.7 คาตอบแทนผูจัดการกองทรัสต 

ตลอดระยะเวลาแหงสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต  ผูจัดการกองทรัสตจะไดรับคาธรรมเนียมสําหรับการปฏิบัติ

หนาท่ีในการเปนผูจัดการกองทรัสต ในอัตราไมเกินรอยละศูนยจุดเจ็ดหา (0.75) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ(NAV) ของ

กองทรัสตตอป ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนาท่ีจะมีการชําระคาตอบแทนซึ่งไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง

ผูจัดการกองทรัสต นอกจากนี้ ผูจัดการกองทรัสตยังสามารถไดรับคาธรรมเนียมอื่นในการบริหารและจัดการทรัพยสิน

ตามรายละเอียดในสวนท่ี 2 ขอ 11 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต 

9.8 วิธีการและเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผูจัดการกองทรัสต 

9.8.1 เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสต 

เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสตมีดังตอไปน้ี อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสตโดยชอบไมเปน

เหตุใหผูจัดการกองทรัสตเกิดสิทธิเรียกรองตอทรัสตีเพื่อความเสียหายใดๆ 

(1) ผูจัดการกองทรัสตลาออกตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตหรือสัญญาแตงตั้งผูจัดการ

กองทรัสต 

(2) ผู จัดการกองทรัสตถูกถอดถอนจากการทําหนา ท่ีตามหลัก เกณฑ ท่ีกํ าหนดไว ในสัญญากอตั้ ง 

ทรัสตหรือสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 
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(3) สํานักงานก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทรัสตหรือสั่งพักการปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูจัดการกองทรัสตเปนเวลาเกินกวาเกาสิบ (90) วัน ท้ังนี้ ตามประกาศ สช. 29/2555 

(4) ผูจัดการกองทรัสตสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือชําระบัญชีหรือถูกพิทักษทรัพยไมวาจะเปนคําสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาดหรือไมก็ตาม 

9.8.2 การถอดถอนจากการทําหนาที่ 

(1) เมื่อปรากฏวาผูจัดการกองทรัสตมิไดบริหารจัดการกองทรัสตตามหนาท่ีใหถูกตอง และครบถวนตามที่กําหนด

ไวในสัญญากอตั้งทรัสต และสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต พ.ร.บ. ทรัสต หรือประกาศของสํานักงาน 

ก.ล.ต. หรือประกาศท่ีเกี่ยวของอื่นใด และการไมปฏิบัติหนาท่ีน้ัน ทรัสตีเห็นวาเปนการกอหรืออาจกอใหเกิด

ความเสียหายอยางรายแรงตอกองทรัสต และ/หรือผูถือหนวยทรัสตและไมสามารถเยียวยาความเสียหายน้ัน

ไดภายในระยะเวลาอันสมควร 

(2) ปรากฏขอเท็จจริงตอทรัสตีวาผูจัดการกองทรัสตมีลักษณะไมเปนไปตามหลักเกณฑในหมวด 1 หรือฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงาน 

ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามคําสั่งแตไมสามารถแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(3) ปรากฏขอเท็จจริงวาการใหความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทรัสตของสํานักงานก.ล.ต. สิ้นสุดลง และผูจัดการ

กองทรัสตไมไดรับการตออายุการใหความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

การถอดถอนจากการทําหนาท่ีผูจัดการกองทรัสต ไมตัดสิทธิของกองทรัสตในการท่ีจะไดรับชดใชคาเสียหายคาใชจาย

ตาง ๆ อันเกิดข้ึนจากการท่ีผูจัดการกองทรัสตผิดสัญญา 

9.8.3 การลาออกและหนาที่ภายหลังการลาออกของผูจัดการกองทรัสต 

(1) การลาออกของผูจัดการกองทรัสต 

หากผูจัดการกองทรัสตประสงคท่ีจะลาออกใหแจงการลาออกเปนหนังสือใหผูรับประโยชน และ  ทรัสตีทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงรอยยี่สิบ (120) วันกอนวันท่ีกําหนดใหการลาออกมีผลใชบังคับ ท้ังน้ี ตองไม

กอใหเกิดความเสียหายแกผูรับประโยชนและตอทรัสตี และในระหวางที่การลาออกยังไมมีผลใชบังคับน้ัน ให

ผูจัดการกองทรัสตใหความชวยเหลือตามสมควรแกทรัสตีในการแตงตั้งบุคคลใหมซึ่งมีคุณสมบัติและไดรับ

ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ใหเปนผูจัดการกองทรัสตแทนท่ีผูจัดการกองทรัสตรายเดิม  โดยใน

ระหวางท่ีทรัสตียังไมสามารถแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตรายใหมไดนั้น  ใหผูจัดการกองทรัสตรายเดิมทําหนาที่

ตอไปจนกวาผูจัดการกองทรัสตรายใหมจะสามารถเขาปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไดอยางสมบูรณ

ตามสัญญากอตั้งกองทรัสต 
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(2) หนาที่ภายหลังการลาออก 

ภายหลังจากที่ผูจัดการกองทรัสตยื่นหนังสือลาออกแลวใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) สงมอบงานระบบงานรายช่ือลูกคาบัญชีเอกสารและขอมูลใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีเปน

ผูจัดการกองทรัสต ไมวาจะเปนขอมูลความลับทางการคาหรือไมก็ตามใหแกทรัสตี และ/หรือ 

ผูจัดการกองทรัสตรายใหม ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ตามท่ีทรัสตีรองขอตามสมควร เพื่อใหผูจัดการ

กองทรัสตรายใหมสามารถเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสตไดอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชน

สูงสุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(ข) ไมดําเนินการหรือประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเหมือนหรือคลายกับหรือท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกัน

กับธุรกิจของกองทรัสตเปนระยะเวลาสอง (2) ป อน่ึง หนาท่ีในขอน้ี ใหรวมถึงการไมชักชวนติดตอ

หรือดําเนินการใดๆโดยมีวัตถุประสงคหรือเปนผลใหผูจัดการกองทรัสตท่ีลาออกหรือผูจัดการ

กองทรัสตในกรณีท่ีสัญญากอตั้งทรัสตสิ้นสุดลงมีความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาปจจุบันของ

กองทรัสตในลักษณะที่เปนการแขงขันกับธุรกิจของกองทรัสต 

(ค) เก็บรักษาความลับทางการคาของกองทรัสตโดยไมเผยแพรขอมูลแบบรางบัญชีรายช่ือลูกคาและ

เอกสารอื่นใดที่มีสาระสําคัญเปนความลับทางการคาของกองทรัสตตอบุคคลภายนอกโดยไมไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากทรัสตีเสียกอน เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลตอหนวยงาน

ราชการตามขอกําหนดของกฎหมายหรือการเปดเผยขอมูลที่เปนสาธารณะอยูในขณะท่ีมีการ

เปดเผยหรือเผยแพร เวนแตเปนกรณีท่ีไดระบุไวในสัญญากอตั้งทรัสตหรือจะไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรจากทรัสตีหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย ประกาศสํานักงานก.ล.ต. 

หรือกฎหมายอ่ืนใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ ท่ีออกโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกรณีที่

ตองปฏิบัติตามคําสั่งของหนวยงานใด ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) ดําเนินการอื่นใดตามสมควรเพ่ือใหผูจัดการกองทรัสตรายใหมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเน่ือง

ตามสัญญากอตั้งทรัสต 

9.8.4 วิธีการแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตรายใหม 

ใหทรัสตีขอมติผูถือหนวยทรัสตเพื่อแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตรายใหมภายในหกสิบ (60) วันนับแตวันท่ีปรากฏเหตุใน

การเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสต.และแตงตั้งบุคคลที่ผูถือหนวยทรัสตมีมติเห็นชอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต
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วันท่ีไดรับมติ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีขอมติแลวแตไมไดรับมติ ใหทรัสตีดําเนินการแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตรายใหมไดเองโดย

คํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
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10. ทรัสตี 

10.1 ขอมูลทั่วไป 

ช่ือ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

ประเภทธุรกิจ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนและทรัสตี 

โทรศัพท   0-2673-3999 

โทรสาร   0-2673-3900 

Homepage  www.kasikornasset.com 

10.2 หนาที่และความรับผิดชอบในการเปนทรัสตี  

ทรัสตีมีหนาท่ีในการจัดการกองทรัสตดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผูมีวิชาชีพ รวมท้ังดวยความ

ชํานาญ โดยปฏิบัติตอผูรับประโยชนอยางเปนธรรมเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูรับประโยชน และเปนไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ สัญญากอตั้งทรัสต วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทรัสต มติของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต และขอผูกพันที่

ไดใหไวเพิ่มเติมแกผูถือหนวยทรัสต (ถามี)  

อน่ึง การปฏิบัติหนาท่ีของทรัสตี ใหทรัสตีงดเวนการกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสตไมวา

การกระทําน้ันจะเปนไปเพื่อประโยชนของทรัสตีเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทํา

หนาที่เปนทรัสตี หรือทรัสตีแสดงใหเห็นไดวาไดจัดการกองทรัสตในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่

เกี่ยวของใหผูถือหนวยทรัสตทราบกอนเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยทรัสตท่ีไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการ

คัดคาน ทั้งน้ี การเปดเผยขอมูลและการคัดคานดังกลาวใหเปนไปตามประกาศและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. 

หนาท่ีของทรัสตีตามที่ไดกําหนดไวในรางสัญญากอตั้งทรัสต ไดแก 

 ติดตาม ดูแลและตรวจสอบใหผูจัดการกองทรัสตบริหารจัดการกองทรัสตใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดําเนินการแกไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนแก

กองทรัสตตามท่ีเห็นสมควร กรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตกระทําการ หรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความ

เสียหายแกกองทรัสต หรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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 เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหนวยทรัสตทุกคร้ัง โดยหากตองมีการขอมติท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต 

ทรัสตีจะตองตอบขอซักถาม และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการวาเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม รวมทั้งทักทวงและแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบวาการดําเนินการดังกลาวไม

สามารถกระทําได หากไมเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 จัดการกองทรัสตตามความจําเปนเพื่อปองกัน ยับยั้ง หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ

ประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตโดยรวม กรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

รวมท้ังมีอํานาจในการจัดใหมีผูจัดการกองทรัสตรายใหม 

 ใหความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูจัดการกองทรัสตในรายงานประจําปของกองทรัสตซึ่ง

ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีจัดทํารายงานดังกลาวเสนอตอผูถือหนวยทรัสต โดยทรัสตีจะตองแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสตในการบริหารจัดการกองทรัสตวาเปนอยางไร

สอดคลองกับขอกําหนดแหงสัญญากอตั้งทรัสต รวมท้ังกฎหมาย ประกาศ และขอกําหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

หรือไม  

ท้ังน้ี ผูถือหนวยทรัสตสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของทรัสตีในสัญญา

กอตั้งทรัสต 

10.3 คาธรรมเนียมท่ีไดรับจากการทําหนาที่เปนทรัสตี 

เปนไปตามที่กําหนดในสวนที่ 2 ขอ 11. คาใชจายท่ีจะเรียกเก็บจากกองทรัสต 
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11. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต 

11.1 คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทรัสต 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รวม 9.25% - - - - 

 คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต  0.75% อัตราพื้นฐาน :  

ไมเกิน 0.25% ตอปของราคาทุนของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ทั้งนี้ 
ราคาทุนของทรพัยสินหลักดังกลาวไม
รวมมูลคาทรัพยสนิที่ไดจําหนายไปใน
ภายหลัง และราคาทุนของทรัพยสิน
หลักประเภทสิทธิการเชา 
(Leasehold) ที่นํามาคํานวณ
คาธรรมเนียมจะคิดเฉพาะชวง
ระยะเวลาที่สทิธิการเชายังมีผลบังคับ
ใชเทานั้น และ 

ไมเกิน 0.25% ตอปของมูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนในตราสารทาง
การเงนิ และ/หรือเงินฝากสถาบันทาง
การเงนิ 

รายเดือน 

 

ตามที่จายจรงิ คาธรรมเนียมในการไดมาซึ่งทรัพยสิน
ของกองทรัสต (Acquisition fee)  

กรณีทรพัยสินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจัดการกองทรัสต 

ไมเกิน 0.75% ของมูลคาทรพัยสินที่ไดมา
ของกองทรัสต  

กรณีทรพัยสินอื่น 

ไมเกิน 1.0% ของมูลคาทรพัยสินที่ไดมา
ของกองทรัสต 

คาธรรมเนียมในการจําหนายไปซึง่
ทรัพยสินของกองทรัสต  

(Disposal fee)  

ไมเกิน 0.50% ของมูลคาทรพัยสินที่ได
จําหนายไปของกองทรัสต 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

 คาธรรมเนียมทรัสตี และผูเก็บรักษา
ทรัพยสนิ 

.0 75% ไมเกิน 0.25% ตอปของราคาทุนของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต  ทั้งนี้ 
ราคาทุนของทรพัยสินหลักดังกลาวไม
รวมมูลคาทรัพยสนิที่ไดจําหนายไปใน
ภายหลัง และราคาทุนของทรัพยสิน
หลักประเภทสิทธิการเชา 
(Leasehold) ที่นํามาคํานวณ
คาธรรมเนียมจะคิดเฉพาะชวง
ระยะเวลาที่สทิธิการเชายังมีผลบังคับ
ใชเทานั้นและ 

ไมเกิน 0.25% ตอปของมูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนในตราสารทาง
การเงนิ และ/หรือเงินฝากสถาบันทาง
การเงนิ 

รายเดือน 

 

- - 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 0.5% ไมเกิน 0.50% ตอปของเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทรัสต 

รายเดือน 

 

- - 

 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  

3.0% ตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้ง
ผูบริหารอสงัหารมิทรัพย (ทั้งนี้ 
คาธรรมเนียมผูบรหิาร
อสังหาริมทรพัย ไดรวม คาใชจายใน

รายป 

 

ตามที่จายจรงิ คาธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรงุ
อาคาร และการกอสรางพัฒนา
อสังหาริมทรพัย ไมเกิน 2.0% ของมูลคา
กอสราง  
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

การดูแลบรหิารจัดการและ
บํารงุรักษาทรัพยสนิ ในสวนที่ไมเปน
สาระสําคัญ (Minor Repair or  

Maintenance1)  คาคอมมิชชั่น คา

โฆษณาและสงเสรมิการขาย คาเบี้ย

(เฉพาะกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตได
มอบหมายใหผูบรหิารอสังหาริมทรัพย
ควบคุมงานกอสรางพัฒนา
อสังหาริมทรพัยใหมเพิ่มเติม และการ
ปรับปรุงทรพัยสินอืน่ที่มิไดมาจาก

                                                            

1
  คาใชจายในการดูแลบริหารจัดการและบํารุง รักษาทรัพยสินในสวนที่ไมเปนสาระ สําคัญ (MInor Repair or  Maintenance)  หมายถึง คาใชจายในการดูแลรักษาความสะอาด การดูแลรักษาสวน

และภูมิทัศน การรักษาความปลอดภัยในโครงการ รวมทั้งการดูแลบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณตางๆ ภายในอาคาร (เฉพาะกรณีที่ไมมีผูเชา) และภายนอกอาคาร  
การดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาทรัพยสิน ในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ (Minor Repair or  Maintenance) รวมถึง คาใชจายประจําตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การจางบริการของผูใหบริการที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว เชน 
- การวาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย 
- การวาจางคนสวน หรือ บริษัทในการดูแลรักษาสวนและ ภูมิทัศน รวมทั้งวัสดุอุปกรณในการในการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน 
- การเก็บ และกําจัดขยะ  
- การวาจางชาง หรือวิศวกรประจําโครงการ ผูจัดการหรือผูดูแลโครงการ  
ทั้งนี้ ไมรวมถึง 
- คาใชจายที่เกิดจากการสึกหรอของทรัพยสินจากการใชงานตามปกติ 
- คาวัสดุสิ้นเปลือง 
- การซอมแซม และการติดตั้งงานระบบตาง ๆ ที่มีความจําเปน เพิ่มเติม 
- คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซอมแซมบาํรงุรักษาโครงสรางอาคาร (เชน เสา คาน ผนัง พื้น หลังคา) เปนตน 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

ประกัน คาบํารุงสาธารณูปโภค
สวนกลาง และคาภาษีโรงเรือนไวเลว) 

ผูบริหารอสงัหารมิทรัพย และ/หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผูบริหารอสงัหารมิทรัพย)   

 คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการ
ดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 

0.05% ในอัตราไมเกิน 0.05% ของทุนชําระ
แลว 

รายป - - 

 คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบ
บัญชีและการตรวจสอบภายใน 

0.10% ตามที่จายจรงิ รายป - - 

 คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม คาใชจายจัดทํา
รายงาน หรือบทวจิยั 

0.02% ตามที่จายจรงิ รายป - - 

 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากการกูยืม
เงินจากธนาคาร 

4.0% ตามที่จายจรงิ - - - 

 คาธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงนิ - - - 1.0% ตามที่จายจรงิ 

 คาธรรมเนียมที่ปรกึษาดานการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย เชน กรณีกองทรัสตลงทุน
ในตางประเทศ เปนตน 

- - - 2.5% ตามที่จายจรงิ 

 คาธรรมเนียมที่ปรกึษาอื่นๆ - - - 1.0% ตามที่จายจรงิ 

 คาธรรมเนียมการจดัจําหนายหนวยทรสัต - - - 3.0% ไมเกิน 3.0% ของมลูคาหนวยทรัสตที่
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

เสนอขาย 

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงนิกูยืม 
หรือการออกตราสารที่มีลักษณะเดียวกัน 

- - - 2.0% ตามที่จายจรงิ 

 คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา
อสังหาริมทรพัยอื่นที่มิใชคาใชจายในการ
ดูแลบริหารจัดการและบํารงุรักษา
ทรัพยสนิในสวนที่ไมเปนสาระสาํคัญ 
(Minor Repair or  Maintenance) ตาม
สัญญาแตงตั้งผูบรหิารอสังหาริมทรัพย 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

 คาใชจายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ กรณีที่มีการระดมทุน 

- - - 1.0% ตามที่จายจรงิ 

 คาใชจายในการประชุมผูถือหนวยทรัสต
และการจัดทําเอกสารประกอบประชมุผู
ถือหนวยทรัสต 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

 คาใชจายอื่น ๆ      

(1) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการ
ประเมินคา  และ /หรือ  สอบทานการ
ประเมินคาทรัพยสิน 

0.01% ตามที่จายจรงิ รายป - - 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

(2) คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการ
อสังหาริมทรัพย เชน การสงเสริมการ
ขาย คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียม
ธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน 

0.01% ตามที่จายจรงิ - - - 

(3) คาจัดทําและจัดพิมพรายงานประจําป 
และเอกสารอื่นๆที่ เกี่ยวเนื่องกับผูถือ
หนวยลงทุน ตลอดจน คาแปลและจัดสง
เอกสารดังกลาว 

0.01% ตามที่จายจรงิ - - - 

(4) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และ
จัดสงหนังสือบอกกลาว หนังสือตอบโต 
เอกสาร ขาวสาร ประกาศและรายงาน
ตางๆ ถึงผูถือหนวยทรัสต รวมถึงการลง
ประกาศหนังสือพิมพ 

0.01% ตามที่จายจรงิ - - - 

(5) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจาย
ประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 
การ เ พิ่มทุน  และ  /หรื อ  ลดทุน  เช น 
คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป 
คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ คา
ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร 
เปนตน 

0.01% ตามที่จายจรงิ - - - 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

(6) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยทรัสต คา
เอกสารการลงบัญชีกองทรัสต 

0.01% ตามที่จายจรงิ - - - 

(7) ค า ใ ช จ า ย อั น เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
เปลี่ ยนแปลงแก ไข เพิ่ ม เ ติม สัญญา
กอตั้งทรัสต และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศ
ของคณะกรรมการ  ก .ล .ต. ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของ 

0.01% ตามที่จายจรงิ - - - 

(8) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายอื่นๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต 

0.01% ตามที่จายจรงิ - - - 

(9) คาใชจาย และ/หรือ  คาธรรมเนียมที่
เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทรัสต เชน 
ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
หนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
และคาใชจายในการเตรียมและจัดทํา
เอกสารสัญญา เปนตน 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(10)  คาธรรมเนียมผูแทนหรือตัวแทน (Agent - - - 3.0% ตามที่จายจรงิ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

or Property Broker) (ถามี) ในการซื้อ 
จัดหา จําหนาย หรือโอนสิทธิ 

(11) คาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพื่อการ
จัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย 
ทรัพยสิน หลักทรัพยของกองทรัสต เชน 
คาใชจายในการจําหนาย หรือ โอนสิทธิ์ 
คาธรรมเนียมการโอน เปนตน 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(12) คาภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากร
แสตมป ใดๆ  ที่ เกี่ ย วกับการ ซื้อขาย
หลั กท รั พย  อสั ง หา ริ มท รั พย  หรื อ
ทรัพยสินอื่นของกองทรัสต  เชน  คา
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย และจะถูกหัก
จากคาขายหลักทรัพยเ มื่อมีการขาย
หลักทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย คาใชจายใน
การโอนหลักทรัพย หรือ อสังหาริมทรัพย 
เปนตน 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(13)  คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการ
ประเมินคาทรัพยสิน 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

(14) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม คาธรรมเนียม
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบประมาณ
การงบกําไรขาดทุน คาใชจายจัดทํา
รายงาน หรือบทวิจัย 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(15) คาใชจ ายในการรับชํา ระเงินคาซื้ อ
หนวยทรัสต เชน คาธรรมเนียมธนาคาร 
คาอากรแสตมป  คาไปรษณียากร คา
โทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(16)  คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยทรัสต 
ใบทรัสต ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
และแบบฟอรม อื่นๆ  ที่ เกี่ ยวของกับ
กอ งท รั ส ต  แล ะค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร
จัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาว
ใหแกผูถือหนวยทรัสต 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(17)  คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือชี้ ชวน 
ตลอดจน  คาแปลและจัดสงเอกสาร
ดังกลาว 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(18)  คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวง - - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

ถามหรือการดําเนินการตามกฎหมาย
เพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ หรือคาใชจาย
ดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล 
เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหนวยทรัสต 
ผู จัดการกองทรัสต  หรือ  ทรัส ตี  ซึ่ ง
เกี่ยวของกับกองทรัสต 

(19) คาใชจายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานและการบริหารทรัพยสินของ
กองทรัสต รวมถึงการคาใชจายในการ
ดําเนินคดีทางศาล เชน คาใชจายในการ
ดําเนินคดี  คาใชจายในการยึดทรัพยสิน 
คาสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผูจัดการกองทรัสตเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยทรัสตโดยรวม คาใชจายดาน
กฎหมายในการดําเ นินคดีทางศาล 
คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทน
ความเสียหายแกบุคคลภายนอก คาจด
ทะเบียนจํานอง คาจดทะเบียนปลอด
จํ านอง  ค า ใช จ าย เกี่ ย วกับการจด
ทะเบียนตาง  ๆ  กับสํานักงานที่ดินที่

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

เกี่ยวของ  คาใชจายในดานนิติกรรม 
คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

(20)  คาใชจายในการดําเนินคดีของทรัสตีที่
ฟองรองใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติตาม
หนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผูจัดการกองทรัสต เพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยทรัสตทั้งปวง
หรื อ เ มื่อได รับ คําสั่ งจากสํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(21) คาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอก
สําหรับความ เสี ยหาย ที่ เกิ ด ขึ้นอั น
เ นื่ อ ง ม า จ า กก า ร ดํ า เ นิ น ง า นข อ ง
กองทรัสต ในสวนที่เกินจากคาสินไหม
ทดแทนที่ ก อ งท รั ส ต ไ ด รั บ ภ า ย ใ ต
กรมธรรมประกันภัย 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(22)  คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการ
เลิกกองทรัสตหรือเปลี่ยนแปลงผูจัดการ
กองทรัสต หรือ ทรัสตี 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 

(23) คาตอบแทนผูชําระบัญชี  และผู ดูแล
ผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชี

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 

กองทรัสตจนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทรัสตกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(24) ค าภาษี  ค า ธ ร รม เนี ยม  และ /หรื อ 
คาใชจายอื่นๆ  อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสต 

- - - ตามที่จายจรงิ ตามที่จายจรงิ 
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11.2 ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเกบ็จากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยทรัสต 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเกบ็จาก 

ผูจองซื้อ หรือผูถือหนวยทรัสต 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยทรัสต ไมม ี

 คาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด )ถามี(  

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสต ยกเวนภายในปที่มีการชําระคาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน 

 และตามอัตราที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด (ถามี) 

 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน 

ยกเวนภายในปที่มีการชําระคาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน  

และตามอัตราที่บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด (ถามี) 

 อื่นๆ ระบุ อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อ หรือผูถือหนวยทรัสต ดังกลาวขางตน  

เปนอัตราที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดยีวกนัแลว 
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12. นโยบายการกูยืมเงนิในอนาคตและการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต 

12.1 รายละเอียดการกูยืมเงินสําหรับการระดมทุนคร้ังแรก 

ในการลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรก กองทรัสตมีนโยบายในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันแกทรัพยสินหลัก

ท่ีลงทุนคร้ังแรกตามท่ีระบุไวในสวนท่ี 2 ขอ 2.6 การกูยืมเงิน 

อยางไรก็ดี ในอนาคต กองทรัสตอาจกูยืมเงินโดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืนใดที่

สามารถใหสินเชื่อแกกองทรัสตได หรือออกตราสารหรือหลักทรัพย หรือเขาทําสัญญาท่ีมีลักษณะเปนการกูยืม รวมถึง

กอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต เพื่อนําเงินที่ไดมาลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตเพิ่มเติม ปรับปรุง

ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตลงทุนแลว หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนในทางธุรกิจของกองทรัสต โดยอยู

ภายใตขอกําหนดดังตอไปนี้ 

12.2  นโยบายการกูยืมเงินในอนาคต 

 การกูยืมเงินของกองทรัสต จะมีขอจํากัดใหมูลคาการกูยืมไมเกินอัตราสวนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี เวนแตการ

เกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม 

 รอยละสามสิบหา (35) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 

 รอยละหกสิบ (60) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ในกรณีท่ีกองทรัสตมีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ซ่ึงเปนอันดับความนาเช่ือถือคร้ังลาสุดท่ีไดรับการจัดอันดับ

โดยสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมเกินหน่ึงปกอนวัน

กูยืมเงิน 

การกูยืมเงินขางตน ใหหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลักทรัพย หรือเขาทําสัญญาไมวาในรูปแบบใดท่ีมี

ความมุงหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจริง (substance) เขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน 
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13. นโยบายการจายประโยชนตอบแทนและขอจํากัด 

นโยบายการจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสต จะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

13.1 ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละเกาสิบ (90) ของกําไรสุทธิที่

ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยประโยชนตอบแทนที่จะจายใหแกผูถือหนวยทรัสตน้ัน ไดแก ประโยชนตอบแทน

สําหรับรอบปบัญชีและประโยชนตอบแทนระหวางกาล (ถามี) ท้ังน้ี ผูจัดการกองทรัสตจะจายผลประโยชนตอบแทน

ใหแกผูถือหนวยทรัสตไมเกินสี่ (4) คร้ังตอรอบปบัญชี เวนแตกรณีท่ีกองทรัสตมีการเพิ่มทุน กองทรัสตอาจมีการจาย

ผลประโยชนตอบแทนเกินกวาสี่ (4) คร้ังตอรอบปบัญชีได ท้ังน้ีเพื่อดําเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต 

 กําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลวตามขอน้ี ใหหมายถึงกําไรสุทธิท่ีอางอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต ซ่ึงสามารถหักการชําระ

คืนเงินตนจากการกูยืม และภาระผูกพันอื่นท่ีถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถามี) 

13.2 ในกรณีท่ีกองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 

13.3 ในกรณีท่ีมีการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจัดการกองทรัสตจะ

ประกาศจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสตและปดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุช่ือผูถือหนวยทรัสตท่ีมีสิทธิไดรับ

ประโยชนตอบแทน และจะดําเนินการจายประโยชนตอบแทนดังกลาวใหแกผูถือหนวยทรัสตภายในกําหนดเวลา

ดังตอไปนี้ 

 ประโยชนตอบแทนสําหรับรอบปบัญชี (Year-End Distribution) 

ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนสําหรับรอบปบัญชี (Year-End Distribution) ภายในเกาสิบ 

(90) วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี โดยจะจายภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบ (30) วันนับแตวันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อกําหนดสิทธิผูถือหนวยทรัสตท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทน 

 ประโยชนตอบแทนระหวางกาล (Interim Distribution) 

ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนระหวางกาล (Interim Distribution) (ถามี) ภายในเกาสิบ (90) 

วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับไตรมาสลาสุดกอนจายประโยชนตอบแทน โดยจะจายภายใน

ระยะเวลาไมเกินสามสิบ (30) วันนับแตวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนตอบ

แทน 
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13.4 ผูถือหนวยทรัสตท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนตองเปนผูถือหนวยทรัสตท่ีมีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือ

หนวยทรัสตของกองทรัสต ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อการจายประโยชนตอบแทน ตามสัดสวนการ

ถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสตแตละราย หากปรากฏวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยทรัสตของ

กองทรัสตเกินกวาอัตราท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับ

ประโยชนตอบแทนเฉพาะในสวนท่ีถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

ในอนาคต กองทรัสตอาจทําการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ่ืนเพิ่มเติมนอกจากทรัพยสินหลักที่ลงทุนคร้ังแรก โดยการลงทุนของ

กองทรัสตในอนาคตจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

14.1 การเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

14.1.1 กองทรัสตจะเนนการลงทุนในทรัพยสินประเภทอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และอาคารโรงงาน หรือ 

อสังหาริมทรัพยอ่ืนใดท่ีกองทรัสตอาจลงทุนได โดยในการลงทุนในทรัพยสินประเภทดังกลาวเพ่ิมเติมน้ัน กองทรัสต

อาจพิจารณาใชสิทธิท่ีจะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) เพื่อท่ีจะลงทุนในทรัพยสินของดับบลิวเอชเอ คอร

ปอเรช่ัน หรือบริษัทยอยของ ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน  

  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ปรากฏอยูในสวนท่ี 2 ขอ 2.4.2 สรุป

สาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ 

14.1.2 กองทรัสตอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินประเภทอื่น นอกจากทรัพยสินประเภทอาคารคลังสินคา และศูนย

กระจายสินคา หากบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดดําเนินการศึกษา รวมถึงประเมินปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

และเห็นวาการลงทุนเพิ่มเติมดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต  

14.1.3  ในการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยใด ๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการศึกษาความเปนไป

ไดและความเหมาะสมในการเขาลงทุน รวมถึงประเมินความเสี่ยงในการเขาลงทุนรวมถึงปจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหมั่นใจไดวาการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมจะสรางผลประโยชนตอบแทนในระยะยาวในระดับที่

เหมาะสมใหแกผูถือหนวยทรัสต โดยในการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยใด ๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการ

กองทรัสตจะไดปฏิบัติตามกฎเกณฑและขอกําหนดในสัญญาท่ีเกี่ยวของ รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองและ

เพียงพอใหแกผูถือหนวยทรัสต เพื่อใชพิจารณาอนุมัติใหกองทรัสตเขาทํารายการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

14.1.4  กองทรัสตอาจพิจารณาลงทุนผานการถือหุนในบริษัทที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการในลักษณะเดียวกัน

กับกองทรัสต โดยการลงทุนดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) กองทรัสตตองถือหุนในบริษัทดังกลาวไมนอยกวารอยละเกาสิบเกา (99) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดและไมนอยกวารอยละเกาสิบเกา (99) ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น 

(2) แสดงไดวามีมาตรการหรือกลไกท่ีจะทําใหทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตสามารถดูแลและควบคุมใหบริษัท

ดังกลาวมีการประกอบกิจการเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และหลักเกณฑในประกาศ ทจ. 49/2555 และ
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ประกาศอ่ืนที่เกี่ยวของตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในทํานองเดียวกับกรณีที่กองทรัสตลงทุนใน

ทรัพยสินหลักและอุปกรณโดยทางตรง 

14.2 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ในกรณีท่ีกองทรัสตมีสภาพคลองสวนเกิน (Excess Liquidity) กองทรัสตอาจลงทุนในทรัพยสินอื่น นอกเหนือจากการ

ลงทุนในทรัพยสินหลักที่เปนอสังหาริมทรัพยก็ได ซึ่งจะเปนไปตามขอกําหนดที่มีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

14.2.1 ทรัพยสินอ่ืน นอกเหนือจากทรัพยสินหลักมีขอบเขตประเภททรัพยสินดังตอไปน้ี 

(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ตั๋วเงินคลัง 

(3) พันธบัตรหรือหุนกู ท่ี รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติ บุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ ง ข้ึนเปนผู ออก  และมี

กระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

(5) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก โดยไมมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนผูออก ผูรับรอง 

ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน โดยไมมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง  

(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืน

ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหน้ีหรือเงินฝาก  ท้ังน้ีในกรณีท่ีเปนหนวยลงทุนของตางประเทศ ตอง

เปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

(ก) เปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแล

ดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของInternational Organization 

of Securities Commissions (IOSCO) หรือเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีการ

ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมตางประเทศน้ันมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินที่

กองทรัสตสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(ค) กองทุนรวมตางประเทศน้ันจัดตั้งข้ึนเพื่อผูลงทุนท่ัวไป   

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหนวยทรัสตของกองทรัสตอื่นท้ังน้ี เฉพาะที่จัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทย 
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(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ท่ีจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ ไมวากองทรัสตน้ันจะจัดตั้ง

ในรูปบริษัท กองทรัสต หรือรูปแบบอ่ืนใด ท้ังน้ี ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) Real Estate Investment Trust น้ันจัดตั้งข้ึนสําหรับผูลงทุนท่ัวไป และอยูภายใตการกํากับดูแล

ของหนวยงานที่กํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   

(ข) มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  หุนสามัญของบริษัทท่ีมีรายชื่ออยูในหมวด

พัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federation of 

Exchanges (WFE) หรือหุนสามัญของบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงไดกับหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

(ค) มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges 

(WFE) หรือมีการรับซื้อคืนโดยผูออกตราสาร 

(10) สัญญาซื้อขายลวงหนา เฉพาะกรณีท่ีทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงของกองทรัสต 

14.2.2 อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินอ่ืน จะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศเกี่ยวกับอัตราสวนการลงทุนใน

ทรัพยสินของกองทุนรวมทั่วไปท่ีออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แหง พ.ร.บ.หลักทรัพย 

14.2.3 ในกรณีท่ีลูกหน้ีตามตราสารท่ีกองทรัสตลงทุนผิดนัดชําระหน้ี หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหน้ีได  ผูจัดการ

กองทรัสตจะดําเนินการตามหลักเกณฑในเร่ืองเดียวกันที่กําหนดไวสําหรับกองทุนรวมทั่วไปท่ีออกตามมาตรา 117 

แหง พ.ร.บ.หลักทรัพย 

14.3 การลงทุนในหุนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

 กองทรัสตอาจลงทุนในหุนของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสตได ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

14.3.1   สัญญาเชากําหนดคาเชาโดยอางอิงกับผลประกอบการของทรัพยสินหลักของกองทรัสต  และ 

14.3.2   เปนการลงทุนในหุนที่ใหสิทธิพิเศษเพื่อประโยชนในการอนุมัติการดําเนินงานบางประการของนิติบุคคล (Golden 

Share) ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของนิติบุคคลน้ัน ไมเกินหนึ่ง (1) หุน โดยอยางนอยขอบังคับดังกลาวจะ

กําหนดใหสิทธิของกองทรัสตในฐานะผูถือหุนประเภท Golden Share ของนิติบุคคลนั้น สามารถที่จะปองกันไมใหนิติ

บุคคลดังกลาวไมปฏิบัติตามหนาท่ีตามสัญญาเชาท่ีทํากับกองทรัสต หรือไมใหนิติบุคคลน้ันดําเนินการทําให

ทรัพยสินหลักของกองทรัสตชํารุดบกพรองหรือไดรับความเสียหาย 
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สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยทรัสต 

1. รายละเอียดของหนวยทรัสตที่เสนอขาย 

การเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม    

โกรท (WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHART) ตอ

ประชาชนในครั้งนี้มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูเสนอขายหนวยทรัสต : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : ใบทรัสตที่แสดงสิทธิของผูถือในฐานะผูรับประโยชนในกองทรัสต

(หนวยทรัสต) 

ประเภทการลงทุน : ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาของอสังหาริมทรัพย  3 

โครงการ ไดแก (1) โครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 1 และโครงการศูนยกระจายสินคา WHA ลาดกระบัง 

Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง

นา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

คุณสมบัติของหนวยทรัสต : ประเภทระบุชื่อผูถือและชําระเต็มมูลคาทั้งหมด รวมท้ังไมมี

ขอจํากัดการโอนหนวยทรัสต  เวนแตขอจํากัดที่ เปนไปตาม

กฎหมายตามที่ไดระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย :  310,790,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย : เทากับราคาเสนอขายหนวยทรัสต 

ราคาเสนอขายหนวยทรัสต : 10 บาทตอหนวย 

มูลคารวมของหนวยทรัสตที่เสนอขาย : 3,107,900,000 บาท 

จํานวนหนวยจองซ้ือขั้นตํ่า : 2,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย 

การจัดจําหนายหนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายในคร้ังนี้เปนการจัดจําหนายแบบ Firm Commitment 
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2. การจองการจัดจําหนายและการจัดสรร 

สรุปขอมูลการจองและการจัดจําหนายหนวยทรัสต 

ประเภทนักลงทุน ระยะเวลาในการรับหนังสือ
ช้ีชวนและใบจองซื้อ 

การจองซื้อ การชําระเงิน 

ดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรชั่น 

วันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 2557 จองซื้อได ท่ี สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายเทาน้ัน  

ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันท่ี 1 – 4 
ธันวาคม 2557 

- หากทําการจองซื้อในวันท่ี 1 - 2 ธันวาคม 2557 
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และกอนเวลา 12:00 น. 
ของวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 สามารถชําระเงินคา
จองซื้อโดยชําระเปน (1) การโอนเงิน หรือการโอน
เงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 3 
ธันวาคม 2557 ตองชําระคาจองซื้อดวยการโอน
เ งิ นห รื อการ โอน เ งิ นผ านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เทาน้ัน 

นักลงทุนสถาบัน  วันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 2557 จองซื้อได ท่ี สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายเทาน้ัน  

ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันท่ี 1 – 4 
ธันวาคม 2557 

- หากทําการจองซื้อในวันท่ี 1 - 2 ธันวาคม 2557 
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และกอนเวลา 12:00 น. 
ของวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 สามารถชําระเงินคา
จองซื้อโดยชําระเปน (1) การโอนเงิน หรือการโอน
เงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 3 
ธันวาคม 2557 ตองชําระคาจองซื้อดวยการโอน
เ งิ นห รื อการ โอน เ งิ นผ านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เทาน้ัน 

นักลงทุนสถาบันซึ่ง
เปนตัวแทน
จําหนาย
หนวยทรัสต 

วันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 2557 จองซ้ือไดท่ีสํานักงานและสาขาของตัวแทน
จําหนายหนวยทรัสต ต้ังแตวันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 
2557 ต้ังแตเวลา 9.00 น.หรือเวลาเปดทําการ
ของสํานักงานและสาขาของตัวแทนจําหนาย
หนวยทรัสต ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปดทํา
การของสํานักงานและสาขาของตัวแทน
จําหนายหนวยทรัสต 

- หากทําการจองซื้อในวันท่ี 1 - 2 ธันวาคม 2557 
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และกอนเวลา 12:00 น. 
ของวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 สามารถชําระเงินคา
จองซื้อโดยชําระเปน (1) การโอนเงิน หรือการโอน
เงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 3  
ธันวาคม 2557 ตองชําระคาจองซื้อดวยการโอน
เ งิ นห รื อการ โอน เ งิ นผ านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เทาน้ัน 

ผูมีอุปการคุณของ
ผูจัดการการจัด
จําหนาย และผูจัด
จําหนาย 

วันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 2557 จองซ้ือไดท่ีสํานักงานและสาขาของผูจัดการ
การจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ต้ังแตวันท่ี 1 
– 4 ธันวาคม 2557 ระหวางเวลาทําการของ
สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนาย และผูจัดจําหนาย 

ชําระ ณ วันจองซื้อ  

- หากทําการจองซ้ือระหวางวันท่ี 1 – 2 ธันวาคม 
2557 ระหวางเวลาทําการและกอนเวลา 12.00 น. 
ของวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 ชําระเปนเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ 
ดราฟท 
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ประเภทนักลงทุน ระยะเวลาในการรับหนังสือ
ช้ีชวนและใบจองซื้อ 

การจองซื้อ การชําระเงิน 

- หากทําการจองซ้ือหลัง 12.00 น. ของวันท่ี3 
ธันวาคม 2557 ชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอน
อัตโนมัติ (ATS) เทาน้ัน 

จองซื้อผานระบบออนไลน (ผานผูจัดการ
การจัดจําหนาย) 

ต้ังแตเวลา 9.00 น. ของวันท่ี 1 ธันวาคม2557 
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 

ชําระ ณ วันจองซื้อเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ 
(ATS) 

จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป (ผาน
ผูจัดการการจัดจําหนาย) 

ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันท่ี 1 – 4 
ธันวาคม 2557 

ชําระ ณ วันจองซื้อ  

- หากชําระเปนเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) ตอง
ดําเนินการภายในเวลา16.00 น. ของวันท่ี 3 
ธันวาคม 2557 

- หากชําระเปนเงินโอนตองดําเนินการภายในเวลา
16.00 น. ของวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 

นักลงทุนรายยอย วันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 2557 จองซ้ือไดท่ีสํานักงานและสาขาของตัวแทน
จําหนายหนวยทรัสต ต้ังแตวันท่ี 1– 4 ธันวาคม 
2557 ต้ังแตเวลา 9.00 น.หรือเวลาเปดทําการ
ของสํานักงานและสาขาของตัวแทนจําหนาย
หนวยทรัสต ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปดทํา
การของสํานักงานและสาขาของตัวแทน
จําหนายหนวยทรัสต 

ชําระ ณ วันจองซื้อ  

- หากทําการจองซื้อในวันท่ี 1-2 ธันวาคม 2557 
ระหวางเวลาเปดทําการ และกอนเวลา 12.00 น. 
ของวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 ชําระเปนเงินสด เงิน
โอน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท   

-  หากทําการจองซื้อหลัง 12.00 น. ของวันท่ี 3 
ธันวาคม 2557 ชําระเปนเงินสด หรือเงินโอน
เทาน้ัน 

2.1 วิธีการเสนอขายหนวยทรัสต 

การเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม    

โกรท (WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trustหรือ WHART) นี้

เปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ โดยเปนการจัด

จําหนายแบบ Firm Commitment 

2.1.1 ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

วิธีการกําหนดราคาเสนอขายจะอางอิงจากราคาประเมินของทรัพยสินที่จัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระ

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่มีความเก่ียวของ ไดแก 

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในชวงที่มีการเสนอขายหนวยทรัสต  

(2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะไดรับ ศักยภาพในเชิงพาณิชยของทรัพยสิน  
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(3) อัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและในตลาดโลก  

(4) อัตราผลตอบแทนท่ีจะไดจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ตราสารหน้ี รวมถึงการลงทุน

ทางเลือกอื่น ๆ  

(5) ผลการสํารวจความตองการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) 

2.1.2  สัดสวนการเสนอขายหนวยทรัสต 

สัดสวนในการเสนอขายหนวยทรัสตในเบื้องตนเปนดังตอไปนี้ 

ประเภทนักลงทุน จํานวนหนวยทรัสตที่เสนอขาย (หนวย) 

(1) เสนอขายตอดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ประมาณ 46,618,500 หนวย โดยจํานวน
หนวยทรัสตที่จะจัดสรรจริงใหแกดับบลิวเอชเอ 
คอรปอเรช่ันจะคิดเปนสัดสวนไมนอยกวารอย
ละ  15 แต ไม เ กินรอยละ  20  ของจํานวน
หนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายจริงไดทั้งหมด
หลังจากปดการเสนอขายหนวยทรัสตในครั้งนี้ 

(2) เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน ประมาณ 100,000,000  

(3) เสนอขายตอนักลงทุนสถาบันซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหนวยทรัสต ประมาณ 20,000,000 

(4) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัด
 จําหนาย 

ประมาณ 84,171,500 

(5) เสนอขายตอนักลงทุนรายยอย ประมาณ 60,000,000 

ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายหนวยทรัสตขางตนเปนสัดสวนเบ้ืองตน ผูจัดการการจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใช

ดุลพินิจในการเปล่ียนแปลงจํานวนหนวยทรัสตที่เสนอขายตอผูลงทุนแตละประเภท (Claw back/ Claw forward) ตามที่

ระบุไวขางตนตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหนวยทรัสตของผูลงทุนแต

ละประเภท เปนตน เพื่อใหการเสนอขายหนวยทรัสตในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด ทั้งนี้ ตราบเทาที่ไมขัดตอ 

พ.ร.บ. หลักทรัพย  

ในการพิจารณาประเภทของผูลงทุนใหยึดตามนิยามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
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“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง  

ผูลงทุนสถาบัน ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 9/2555 เร่ือง

การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญที่จองซ้ือหนวยทรัสตผานผูจัดการการจัดจําหนาย 

ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(1) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(2)   ธนาคารพาณิชย 

(3)   ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  

(4)   บริษัทเงินทุน 

(5)   บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(6)   บริษัทหลักทรัพย 

(7)   บริษัทประกันวินาศภัย 

(8)   บริษัทประกันชีวิต 

(9)   กองทุนรวม  

(10)   กองทุนสวนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพยรับจัดการเงินทุนของผูลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) 

หรือของผูลงทุนรายใหญ 

(11)   กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(12)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(13)   กองทุนประกันสังคม 

(14)   กองทุนการออมแหงชาติ 

(15)   กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(16)   ผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

(17)   ผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา  

(18)   สถาบันการเงินระหวางประเทศ  

(19)   สถาบันคุมครองเงินฝาก 

(20)   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

(21)   นิติบุคคลประเภทบรรษัท 

(22)   นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

(23)   ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (22) 
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(24)   ผูจัดการกองทุนที่ มีชื่อในทะเบียนผู มีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุนตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ

แตงต้ังและการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุน 

(25)   ผูจัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการลงทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการแตงต้ังและการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

(26)   ผูลงทุนอื่นใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซ้ือหนวยทรัสตผานผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 

เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหนวยทรัสตไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ  2.3.2 และในการจัดสรร

หนวยทรัสตใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวใน

ขอ 2.5.2 

“ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย” หมายถึง 

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไวดานบน รวมถึงลูกคาหรือผู

ที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือผูมีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือ

ทางออมของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3  ซึ่งไดแก  ลูกคาที่ทําการซ้ือ

ขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคาผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทาง

ธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพย และวาณิชธนกิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคาไมวาทางตรง

หรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 2.1.3 บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เก่ียวของกับ

บุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอของผูจัดการการจัด

จําหนาย และผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 

ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย สามารถจองซ้ือหนวยทรัสตผานผูจัดการการจัด

จําหนาย และผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ตามวิธีที่ระบุไวในขอ 2.3.4 โดยการจัดสรรหนวยทรัสต

ใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย จะเปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอ 2.5.3 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัท

ยอย และผูที่เก่ียวของของ ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะ

ตองหาม ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)  
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นอกจากนี้   ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายจะไมมีการจัดสรรหนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายใน

คราวน้ีใหแกบุคคลที่ถูกหามมิใหจัดสรรหนวยทรัสตให  ตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนที่ ทจ. 29/2551 เร่ือง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 

2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตการจัดสรรหนวยทรัสตใหแก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ซึ่งไดรับการ

ผอนผันการจัดสรรหนวยทรัสตในคราวน้ีจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

“นักลงทุนรายยอย”หมายถึง  

ผูลงทุนรายยอยที่จองซื้อหนวยทรัสตผานตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตเฉพาะรายท่ีรับจองซื้อจากนักลงทุนราย

ยอย 

อนึ่ง การเสนอขายหนวยทรัสตในครั้งนี้ มิไดเปนการเสนอขายหนวยทรัสตตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปน

การทั่วไป เนื่องจากความตองการจากกลุมนักลงทุนขางตนเพียงพอตอมูลคาการเสนอขายรวมในคร้ังนี้แลว และ

สามารถกระจายหนวยทรัสตในวงกวางไดอยางเพียงพอ 

2.1.3 ผูจัดจําหนายหนวยทรัสต 

ผูจัดการการจดัจําหนาย 

- บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท  0-2696-0000 

โทรสาร  0-2696-0099 

ผูจัดจําหนาย 

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด )มหาชน(  

เลขท่ี 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ถนนหลังสวน  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  0-2633-9000 

- บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท  

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0-2217-9595 
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- บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 

เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 7, 14, 17 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  0-2680-5000 

ผูเสนอขายหนวยทรัสตอาจแตงต้ังผูจัดจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนาย และผูเสนอขายหนวยทรัสตจะแจงการ

แตงต้ังผูจัดจําหนายดังกลาวใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ หรือประกาศผานทางเว็บไซต www.whareit.com หรือ

ทางชองทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสต 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 18 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0-2888-8888 

- ธนาคารออมสิน 

เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0-2299-8702 

ผูเสนอขายหนวยทรัสตอาจแตงต้ังตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนจําหนายหนวยทรัสต และผูเสนอขาย

หนวยทรัสตจะแจงการแตงต้ังตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตดังกลาวใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ หรือประกาศผาน

ทางเว็บไซต www.whareit.com หรือทางชองทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

2.1.4 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

ผูจัดจําหนายหนวยทรัสตตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 จะไดรับคาตอบแทนการจัดจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

โดยจะชําระตามจํานวนและวิธีการที่ตกลงไวในสัญญาที่เก่ียวของ 

2.1.5 ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

ผูจัดการกองทรัสตจะนําหนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (SET) อยางไรก็ตาม การเสนอขายหนวยทรัสตแกประชาชนในคร้ังนี้ไดดําเนินการ



หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 
 
 

สวนที่ 3 หนา 9 
 

กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติใหนําหนวยทรัสตเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(SET) ซึ่งเปนตลาดรองสําหรับการซ้ือขายหนวยทรัสต ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงในเร่ืองสภาพคลองและ

การไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหนวยทรัสตตามที่คาดการณไว หากผูจัดการกองทรัสตไมไดรับอนุญาต

จากตลาดหลักทรัพยใหหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะสงผลใหหนวยทรัสตไมมี

ตลาดรองสําหรับการซ้ือขาย 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ  ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ไดดําเนินการย่ืนคําขอใหรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (SET) แลว เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพยอยูระหวางการ

พิจารณารับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของหนวยทรัสตในเบื้องตนแลว และพบวาหนวยทรัสตมีคุณสมบัติ

ครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได แตยกเวนคุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือ

หนวยทรัสตใหผูลงทุนรายยอยที่กําหนดใหตองมีผูถือหนวยทรัสตรายยอยถือหนวยทรัสตรวมกันไมนอยกวารอย

ละ 20 ของจํานวนหนวยทรัสตที่เสนอขายท้ังหมด โดยท่ีปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขาย

หนวยทรัสตในคร้ังนี้แลวเสร็จ กองทรัสตจะมีคุณสมบัติเก่ียวกับการกระจายการถือหนวยทรัสตใหผูลงทุนราย

ยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน 

2.2 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน และใบจองซื้อหนวยทรัสต 

ผูจองซื้อสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหนวยทรัสตไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนาย

หนวยทรัสตตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ต้ังแตวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 ภายในวันและเวลาทําการของผูจัด

จาํหนายหนวยทรัสต 

ทั้งนี้ ผูจองซ้ือสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่มีขอมูลไมแตกตางไปจากหนังสือชี้ชวนที่ย่ืนตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. จาก เว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอ

ขายหนวยทรัสตในครั้งนี้ไดกอนทําการจองซ้ือหนวยทรัสต 

2.3 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสต 

รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสต มีดังตอไปนี้ 

2.3.1 สําหรับผูจองซื้อประเภท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน  

(ก) ใหผูจองซื้อประเภท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จองซื้อหนวยทรัสตผานผูจัดการการจัดจําหนาย โดย

จองซ้ือหนวยทรัสตขั้นตํ่าจํานวน 2,000 หนวย และตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย โดยผู

จองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหนวยทรัสตใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน 

พรอมลงลายมือชื่อ และจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
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ของบริษัท (ถามี) และตองนําสงใบจองซื้อหนวยทรัสตที่ผูจองซื้อประเภทดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน

ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือ ทั้งนี้ ผูจองซ้ือจะตองแนบเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือดังตอไปนี้ 

สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไม

เกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตาง

ดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

นอกจากนี้ ผูจองซื้อตองแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับ

ความเส่ียงในการลงทุน) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อในกรณีที่ผูจัดการการจัด

จําหนายรองขอ และผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับ

ใบทรัสต แตประสงคที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหลักทรัพย

ในบัญชีของผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 หากผูจองซื้อดังกลาวไมกรอกแบบสอบถามสําหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูจัดการ

กองทรัสตขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสตในนามของผูจองซื้อใหแกผูจองซื้อ 

(ข) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายเทานั้น ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 

ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 1– 4 ธันวาคม 2557  

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตตามจํานวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

(1) หากทําการจองซ้ือในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือกอนเวลา 

12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2557  ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) 

การโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่

เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่

ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายบัญชีธนาคารท่ีผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่

ระบุไวในขอ 2.1.3 กําหนด พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไว

ดานหลัง 
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(2) หากทําการจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2557 หรือเวลา 9.00 น. –   

16.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงิน หรือการ

โอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น 

ทั้งนี้ การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือ

คาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัด

จําหนาย ไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน) 

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซ้ือ หรือขีดครอมและส่ังจายเช็ค เขาบัญชีของกองทรัสตที่

เปดโดยทรัสตีหรือบัญชีจองซื้อหนวยทรัสตที่ผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 กําหนด 

ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขท่ีบัญชีไดจากผูจัดการการจัดจําหนาย โดยหากชําระเขาบัญชี

จองซื้อหนวยทรัสตที่ผูจัดการการจัดจําหนาย ผูจัดการการจัดจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอด

จองซื้อรวมในสวนของตนใหกับทรัสตี 

(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ

หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซ้ือหนวยทรัสต มาย่ืนความจํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่

ผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 1– 4 

ธันวาคม 2557 โดยในการจองซ้ือเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการ

รับจองซื้อหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อ 

(ฉ) ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือหนวยทรัสตแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ

และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม

ครบถวนตามขอ 2.3.2 (ก)-(จ) ได 

2.3.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน  

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหนวยทรัสตขั้นตํ่าจํานวน 2,000 หนวย และตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 

หนวย โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหนวยทรัสตใหถูกตอง ครบถวน

และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ และจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอม

ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดังตอไปนี้ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติ

บุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซ้ือ 

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ
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ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือ

เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติ

บุคคล สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท  (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบังคับและสําเนาหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม

แนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ

บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรอง

โดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ

รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา

หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปน

ผูดําเนินการจองซื้อแทน : สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษา

ผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสาร

ดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาว

ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน 

(แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) 

นอกจากนี้ ผูจองซื้อตองแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับ

ความเส่ียงในการลงทุน) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อในกรณีที่ผูจัดการการจัด

จําหนายรองขอ และผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับ

ใบทรัสต แตประสงคที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหลักทรัพย

ในบัญชีของผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 หากผูจองซ้ือดังกลาวไมกรอกแบบสอบถามสําหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูจัดการ

กองทรัสตขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสตในนามของผูจองซื้อใหแกผูจองซื้อ 

 (ข) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายเทานั้น ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 

ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557  
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 (ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตตามจํานวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

(1) หากทําการจองซ้ือในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือกอนเวลา 

12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผูจองซ้ือสามารถชําระเงินคาจองซ้ือโดยชําระเปน (1) 

การโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่

เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่

ภายในวันที่ 3 ธันวาคม  2557 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ

แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่

ระบุไวในขอ 2.1.3 กําหนด พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดไว

ดานหลัง 

(2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2557 หรือ เวลา 9.00 น. –  

16.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงิน หรือการ

โอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น 

 ทั้งนี้ การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและ/หรือ

คาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัด

จําหนาย ไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน) 

 (ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซ้ือ หรือขีดครอมและส่ังจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อ

หนวยทรัสตที่ผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถาม

ชื่อและเลขท่ีบัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายจะเปนผูทําการ

โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับทรัสตี 

 (จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ

หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซ้ือหนวยทรัสต มาย่ืนความจํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่

ผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 1– 4 

ธันวาคม 2557 โดยในการจองซ้ือเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการ

รับจองซื้อหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อ 
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 (ฉ) ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือหนวยทรัสตแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ

และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม

ครบถวนตามขอ 2.3.2 (ก) - (จ) ได 

2.3.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหนวยทรัสต 

 (ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหนวยทรัสตขั้นตํ่าจํานวน 2,000 หนวย และตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 

หนวย โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหนวยทรัสตใหถูกตอง ครบถวน

และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ และจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอม

ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดังตอไปนี้ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติ

บุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซ้ือ 

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ

ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือ

เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติ

บุคคล สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท  (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบังคับและสําเนาหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม

แนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ

บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรอง

โดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ

รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา

หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปน

ผูดําเนินการจองซื้อแทน : สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษา

ผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสาร

ดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาว
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ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน 

(แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) 

  นอกจากนี้ ผูจองซื้อตองแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับ

ความเส่ียงในการลงทุน) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อในกรณีที่ตัวแทนจําหนาย

หนวยทรัสตรองขอ และผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมประสงคจะขอรับ

ใบทรัสต แตประสงคที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหลักทรัพย

ในบัญชีของผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 หากผูจองซื้อดังกลาวไมกรอกแบบสอบถามสําหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูจัดการ

กองทรัสตขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสตในนามของผูจองซื้อใหแกผูจองซื้อ 

 (ข) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่ธนาคารออมสิน ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตที่รับจองซื้อจากนัก

ลงทุนสถาบันซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตเทานั้น ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 

9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557  

 (ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตตามจํานวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

(1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือกอนเวลา 

12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผูจองซ้ือสามารถชําระเงินคาจองซ้ือโดยชําระเปน (1) 

การโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่

เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่

ภายในวันที่ 3 ธันวาคม  2557 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ

แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายบัญชีธนาคารของตัวแทนจําหนายหนวยทรัสต

เฉพาะรายที่รับจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตเทานั้น

กําหนด พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง 

(2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2557 หรือ เวลา 9.00 น. –   

16.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงิน หรือการ

โอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น 
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 ทั้งนี้ การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือ

คาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ตัวแทนจําหนาย

หนวยทรัสตไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน) 

 (ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซ้ือ หรือขีดครอมและส่ังจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อ

หนวยทรัสตที่ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตเฉพาะรายท่ีรับจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันซ่ึงเปนตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสต กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามช่ือและเลขท่ีบัญชีจองซื้อไดจากตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสตดังกลาว โดยตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อ

รวมในสวนของตนใหกับทรัสตี 

 (จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ

หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซ้ือหนวยทรัสต มาย่ืนความจํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่

ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตเฉพาะรายท่ีรับจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันซ่ึงเปนตัวแทนจําหนาย

หนวยทรัสต ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 โดยในการจองซ้ือ

เจาหนาที่ที่รับจองซ้ือจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหนวยทรัสตใหแกผูจอง

ซื้อ 

 (ฉ) ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือหนวยทรัสตแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ

และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตดังกลาวมีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซื้อที่

ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) - (จ) ขางตนได 

2.3.4 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย 

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย จะตองปฏิบัติตามวิธีการ

ดังตอไปนี้ 

 (1)  การจองซื้อโดยการสงใบจอง พรอมเอกสารประกอบ 

  (ก) ผูจองซื้อจะตองจองซ้ือหนวยทรัสตขั้นตํ่าจํานวน 2,000 หนวย และตองเพ่ิมเปนจํานวน

ทวีคูณของ 100 หนวย โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ

หนวยทรัสตใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล 

จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา

มี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดังตอไปนี้ 
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียัง

ไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัว

ประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ

สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทน

โดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองท่ีผูปกครองลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง) และสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซ้ือขอรับ

เงินคาจองซื้อหนวยทรัสตคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคาร

ดังกลาวตองตรงกับช่ือผูจองซื้อ 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนา

หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซ้ือเปน

ผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซ้ือหนวยทรัสตไดโดยถูกตองตาม

กฎหมาย) และสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซ้ือ

หนวยทรัสตคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โดยช่ือของบัญชีธนาคารดังกลาวตอง

ตรงกับชื่อผูจองซื้อ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : 

สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง

พาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี

อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) 

ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาหนา

แรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตคืนโดยการโอน

เงินเขาบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกลาวตองตรงกับช่ือผูจองซื้อ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือแสดง

ความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท  (Certificate of 

Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ป กอน

วันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
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หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรอง

โดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได

จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบ

ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง

นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาหนาแรกของสมุด

บัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกลาวตองตรงกับช่ือผูจองซื้อ 

กรณีผูจองซื้อเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่น ๆ กับผูจัดการการจัด

จําหนาย และผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ

เส่ียง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายแลวภายในระยะเวลา

ไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 

ประกอบการจองซ้ือ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกลาวขางตน ผูจองซ้ือจะตองแนบ

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน

พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย  เพื่อเปนเอกสาร

ประกอบใบจองซ้ือนอกจากนี้ ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ 

FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผูจองซ้ือไม

ประสงคจะขอรับใบทรัสต แตประสงคที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ

ประสงคที่จะฝากหลักทรัพยในบัญชีของผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 หากผูจองซื้อ

ดังกลาวไมกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสตในนาม

ของผูจองซื้อใหแกผูจองซื้อ 

(ข) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัด

จําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 2.1.3 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 

2557 ระหวางเวลาทําการของสํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัด

จําหนาย   

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตตามจํานวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ   
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หากทําการจองซื้อระหวางวันที่ 1– 2 ธันวาคม 2557 ระหวางเวลาทําการของสํานักงานและ

สาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย หรือระหวางเวลาเปดทําการของ

สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย ถึงเวลา 12.00 น. ของ

วันที่3 ธันวาคม 2557 ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอน

อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค 

(หรือที่เรียกวา "เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟทลงวันที่ภายในวันที่3ธันวาคม 2557 และสามารถ

เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้นและ

ชื่อเจาของเช็คตองเปนช่ือเดียวกับผูจองซ้ือเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือ

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายบัญชีธนาคารท่ี ผูจัดการการจัดจําหนาย และผู

จัดจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 กําหนด พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และ

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง หากทําการจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 

ธันวาคม 2557  ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชําระเปนเงินโอน 

หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น 

(ง) ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัด

จําหนายและผูจัดจําหนายแตละรายตามท่ีระบุไวในขอ 2.1.3 ที่ไดดําเนินการแจงความ

ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ

ดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอน

เงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค 

หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและส่ัง จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหนวยทรัสตที่

ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 กําหนด ซึ่งผู

จองซื้อสามารถสอบถามช่ือและเลขที่บัญชีจองซ้ือไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัด

จําหนายท่ีผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายแตละ

รายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับทรัสตีตอไป 

(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ 

(ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซ้ือหนวยทรัสตมาย่ืนความจํานงขอจองซ้ือและ

ชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ใน

ระหวางระยะเวลาจองซ้ือที่กําหนดไวในขอ (ข) โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ท่ีรับจองซ้ือจะลง

ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซื้อ

ผานทางระบบออนไลน (Online) และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการจัด
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จําหนาย ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และผูจัดจําหนาย (เฉพาะราย

ที่เปดรับจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผานทางโทรศัพทบันทึกเทป) ที่ชําระคา

จองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผูจองซื้อไมตอง

นําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซ้ือ 

(ฉ) ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน

คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ

ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได 

 (2) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) 

(ก) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานชองทางเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนาย (เฉพาะรายที่

เปดรับจองซ้ือผานชองทางเว็บไซต ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)) 

และผูจัดจําหนายท่ีแตงต้ังเพิ่มเติมในภายหลัง (หากมี) (เฉพาะรายท่ีเปดรับจองซื้อผาน

ชองทางเว็บไซต) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ 

กับผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายตามขอ 2.1.3 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเส่ียง 

(Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายกอนการจองซ้ือ โดยผูจัดการ

การจัดจําหนายและผูจัดจําหนายจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผานระบบออนไลนที่

รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซ้ือไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และ

รหัสผาน (Password login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขาย

หนวยทรัสตในหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของ

หลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการ

การจัดจําหนายและผูจัดจําหนายจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต (Website) ของผูจัดการ

การจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซ้ือไดที่เว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายตามที่ระบุ

ไวในขอ 2.1.3 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 9.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 

2557 – 16.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2557 

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซ้ือหนวยทรัสตตามจํานวนท่ีจองซ้ือ ณ วันจองซ้ือโดยจะตอง

ชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา Automatic Transfer System หรือ ATS) 
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(ง) ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายตามขอ 2.1.3 จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชี

ผูจองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหนวยทรัสตของผูจองซื้อรายที่ไม

สามารถเรียกเก็บเงินได 

(จ) ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหนวยทรัสตแลว จะขอยกเลิกการ

จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายแตละรายมีสิทธิ

ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (2) (ก)-(ค) ได 

(ฉ) หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซ้ือผานระบบออนไลน ผูจองซื้อสามารถทําการจองซ้ือ

ตามวิธีการจองในขอ 2.3.3 (1) ได 

 (3) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป 

  (ก) การจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานเจาหนาที่ผูแนะนําการ

ลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผูจัดการการจัดจําหนาย (เฉพาะรายท่ีเปดรับ

จองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)) 

และผูจัดจําหนายท่ีแตงต้ังเพิ่มเติมในภายหลัง (หากมี) (เฉพาะรายท่ีเปดรับจองซื้อผานทาง

โทรศัพทบันทึกเทป ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)) โดยยืนยันการจอง

ซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปไดโดยผูจองซ้ือจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชี

ประเภทอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย ที่จะทําการจองซ้ือ และไดผาน

ขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมิน

ความสามารถรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย

กอนการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปจะตอง

ยืนยันทางวาจาวา ไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตในหนังสือชี้ชวนของ

กองทรัสต และรับรองวาเขาใจและยอมรับความเส่ียงดังกลาวแลว โดยผูจัดการการจัด

จําหนายและผูจัดจําหนายจะตองมีการควบคุมการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปท่ี

รัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคาได โดยผูจองซื้อไมตองแนบ

เอกสารใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายจะตอง

ปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดไวใน (ข) - (ญ) 

  (ข) ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายตองแจงการจัดสรรจํานวน

หนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหนวยทรัสตที่จัดสรร 

ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหนวยทรัสต  วิธีการและวันที่ตองชําระราคา 
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และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตในหนังสือ

ชี้ชวนผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายหรือจากหนังสือ

ชี้ชวนผาน www.sec.or.th 

  (ค) ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย ตองตรวจสอบตัวตนของผู

จองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารท่ีใช

ชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา Automatic Transfer System หรือ ATS) กับ

ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายหรือช่ือผูแนะนําการลงทุน เปนตน 

  (ง) ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวา ไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตใน

หนังสือชี้ชวนและรับรองวาเขาใจและยอมรับความเส่ียงดังกลาวแลว 

  (จ) ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายเมื่อรับคํายืนยันพรอม

รายละเอียดการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําส่ังการจองซ้ือผานระบบที่

ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผาน

ทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ 

  (ฉ) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัด

จําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 2.1.3 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 

16.00 น. ของวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557  

  (ช) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตตามจํานวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

− การชําระคาจองซื้อหนวยทรัสตโดยเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่ เ รียกวา Automatic 

Transfer System หรือ ATS) ตองดําเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 

2557 

− การชําระคาจองซื้อหนวยทรัสตเปนเงินโอนตองดําเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของ

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 

(ซ) ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายตามขอ 2.1.3 จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชี

ผูจองซื้อทุกราย และจะตัดสิทธิการจองซ้ือหนวยทรัสตของผูจองซื้อรายที่ไมสามารถเรียกเก็บ

เงินได 

(ฌ) ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองหนวยทรัสตแลว จะขอยกเลิกการจอง

ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจอง

ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (3) (ก)-(ช) ได 
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(ญ) หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซ้ือสามารถทํา

การจองซ้ือตามวิธีการจองในขอ 2.3.4 (1) ได 

2.3.5  สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนรายยอย 

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนรายยอย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

การจองซื้อโดยการสงใบจอง พรอมเอกสารประกอบ 

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหนวยทรัสตขั้นตํ่าจํานวน 2,000 หนวย และตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 

หนวย โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซ้ือหนวยทรัสตใหถูกตอง ครบถวน

และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ

บุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการ

จองซ้ือดังตอไปน้ี 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม

หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ

สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น

ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล 

(ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของ

ผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยู 

พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) และสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร 

กรณีผูจองซ้ือขอรับเงินคาจองซ้ือหนวยทรัสตคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โดยช่ือของ

บัญชีธนาคารดังกลาวตองตรงกับช่ือผูจองซื้อ 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ

เดินทางท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตอง

แนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซ้ือหนวยทรัสตไดโดยถูกตองตามกฎหมาย) และสําเนา

หนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซ้ือหนวยทรัสตคืนโดยการโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารโดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกลาวตองตรงกับช่ือผูจองซื้อ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนา

หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไม

เกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
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บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ

บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู

จองซ้ือขอรับเงินคาจองซ้ือหนวยทรัสตคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โดยช่ือของบัญชี

ธนาคารดังกลาวตองตรงกับช่ือผูจองซื้อ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติ

บุคคล หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท  (Certificate of Incorporation) หนังสือ

บริคณหสนธิ ขอบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา

มี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง

นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่

ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary 

Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสาร

ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนา

ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม

ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร 

กรณีผูจองซ้ือขอรับเงินคาจองซ้ือหนวยทรัสตคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โดยช่ือของ

บัญชีธนาคารดังกลาวตองตรงกับช่ือผูจองซื้อ 

กรณีผูจองซื้อเปนผูที่เปดบัญชีอื่น ๆ กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (  ซึ่งเปนตัวแทนจําหนาย

หนวยทรัสตใหแกนักลงทุนรายยอย และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได

ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสตดังกลาวแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซ้ือดังกลาวไมจําเปนตองแนบ 

KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผู

จองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และ

ชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อผูจองซ้ือใหแกตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตเพื่อเปนเอกสารประกอบใบจอง

ซื้อ นอกจากนี้ ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบทรัสต แตประสงค

ที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหลักทรัพยในบัญชีของผูออก

หลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 หากผูจองซื้อดังกลาวไมกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ 
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FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิใน

การออกใบทรัสตในนามของผูจองซื้อใหแกผูจองซื้อ 

(ข) ทั้งนี้ ผูจองซื้อ 1 รายสามารถจองซ้ือไดเพียง 1 ใบจองเทานั้นโดยไมจํากัดจํานวนหนวยทรัสตที่จองซ้ือ

ตอ 1 ใบจอง หากผูจองซื้อรายใดจองซื้อมากกวา 1 ใบจอง ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตขางตนสงวน

สิทธิในการเลือกใบจองที่จองซื้อหนวยทรัสตที่มีจํานวนหนวยทรัสตสูงสุด (รวมถึงกรณีที่มียอดจองซ้ือ

เทากัน)เพียง 1 ใบจอง 

(ค) ผูจองซื้อสามารถจองซ้ือไดที่สํานักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (  ซึ่งเปนตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสตใหแกนักลงทุนรายยอยเทานั้น  ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแตวันที่ 1 - 4

ธันวาคม 2557 ต้ังแตเวลา 9.00 น. หรือเวลาเปดทําการของสํานักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด  )มหาชน (  ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปดทําการของสํานักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด )มหาชน(  

 ในกรณีที่ผูจองซื้อย่ืนใบจองซื้อกอนหรือหลังวันและเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสตจะปฏิเสธและไมนําเขาระบบการจองซื้อ 

(ง) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตตามจํานวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

1) หากทําการจองซ้ือในวันที่ 1-2 ธันวาคม  2557 ต้ังแตเวลา 9.00 น. หรือเวลาเปดทําการของ

สํานักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด    )มหาชน (  ถึงเวลา 16.00น. หรือเวลาปด

ทําการของสํานักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (  และต้ังแตเวลา 9.00 

น. หรือเวลาเปดทําการของสํานักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (  ถึง

กอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระ

เปนเงินสดหรือเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา "เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่

ลงวันที่ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น  และช่ือเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับผูจอง

ซื้อเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ัง

จายบัญชีธนาคารท่ีธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (   กําหนด พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล 

และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง หากทําการจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 

3 ธันวาคม 2557  ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือตามจํานวนท่ีจองซื้อ โดยชําระเปนเงิน

สดหรือเงินโอน เทานั้น 



หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 
 
 

สวนที่ 3 หนา 26 
 

(จ) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือ

ขีดครอมและส่ัง จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหนวยทรัสตที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (   กําหนด ซึ่ง

ผูจองซ้ือสามารถสอบถามช่ือและเลขที่บัญชีจองซ้ือไดจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (  ที่ผูจอง

ซื้อประสงคจะจองซ้ือ โดยธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (  จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือ

รวมในสวนของตนใหกับทรัสตีตอไป 

(ฉ) ในกรณีที่ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยูและตองการนําหนวยทรัสตที่ไดรับการจัดสรรฝากเขา

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว ชื่อผูจองซื้อจะตองเปนช่ือเดียวกันกับชื่อของเจาของบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพยเทานั้น โดยหากในกรณีที่ผูจองซื้อมิไดระบุรายละเอียดเก่ียวกับบัญชีหลักทรัพย หรือ

รายละเอียดที่ระบุไวไมถูกตอง หรือชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝาก

หนวยทรัสตไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาวไมตรงกับชื่อผูจองซ้ือในใบจองซื้อ ผูจัดการ

กองทรัสตขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบทรัสตใหแกผูจองซื้อรายดังกลาวตามขอ 2.7 แทน 

(ช) ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดชําระคาจองซ้ือไวแลว จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไมได 

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  )มหาชน (  มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน

ตามขอ (ก) - (ฉ) ได 

2.4 ขั้นตอนการคืนเงินคาจองซื้อหนวยทรัสต 

2.4.1 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหนวยทรัสต 

ผูจัดจําหนายหนวยทรัสตและตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตตามที่ระบุในขอ 2.1.3 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อ

ที่ไมไดรับการจัดสรรรายน้ัน ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยทรัสตแกผูที่จองซ้ือ โดยไมมีดอกเบี้ย และ/

หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามท่ีผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ 

กลาวคือ ผูที่ระบุในใบจองซื้อใหโอนเงินคาจองซื้อคืนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อและไดแนบเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือครบถวนจะไดรับเงินคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว หรือโอนเงินคาจองซ้ือเขาบัญชี

ธนาคารของผูจองซ้ือที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย ที่ระบุไวในใบจองซ้ือ

ผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) สวนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีขางตน 

ผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อตามช่ือที่ระบุไวในใบ

จองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือ ทั้งน้ี การคืนเงินคาจองซ้ือหนวยทรัสต

ไมไดรับการจัดสรรรายตามวิธีการที่ระบุไวขางตนจะดําเนินการภายใน 14 วันนับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการ

จองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลา

การจองซ้ือ ผูจัดจําหนายหนวยทรัสตตามท่ีระบุไวในขอ 2.1.3 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเงินคืนดังกลาว
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จะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมได

รับคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซ้ือทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน

คาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจอง

ซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดการ

สูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซ้ือ ผูจัดจําหนาย

หนวยทรัสตและตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตตามที่ระบุในขอ 2.1.3 จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

2.4.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหนวยทรัสตนอยกวาจํานวนหนวยทรัสตที่จองซื้อ 

ผูจัดจําหนายหนวยทรัสตตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหนวยทรัสต

ไมครบตามจํานวนหนวยทรัสตที่จองซื้อรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแกผู

จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหนวยทรัสตไมครบ

ตามจํานวนท่ีจองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซ้ือ กลาวคือ ผูที่ระบุในใบจองซื้อใหโอนเงิน

คาจองซ้ือคืนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อและไดแนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถวนจะไดรับเงินคืนโดย

การโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว หรือโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือที่เปนผูมีอุปการคุณของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer Systemหรือ ATS) สวนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีขางตน ผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนเปนเช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะ ส่ังจายผูจองซื้อตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ทั้งนี้ การคืนเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตที่ไดรับการจัดสรรหนวยทรัสต

ไมครบตามจํานวนหนวยทรัสตที่จองซ้ือตามวิธีการที่ระบุไวขางตนจะดําเนินการภายใน 14 วัน นับจากวันที่

ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี

หรือเช็คตางธนาคาร  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อได ภายในระยะเวลา 14 วัน

นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก

จํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับเงินคา

จองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หาก

ไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวา

ผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ  

อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบ

จองซื้อ ผูจัดจําหนายหนวยทรัสตตามที่ระบุในขอ 2.1.3 จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 
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2.4.3 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหนวยทรัสต อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อ

ตามเช็คคาจองซื้อหนวยทรัสต หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ 

ผูจัดจําหนายหนวยทรัสตตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ซึ่งเปนผูรับจองซ้ือหนวยทรัสตจากผูจองซื้อรายนั้น ๆ จะ

ดําเนินการคืนเช็คคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรอันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคา

จองซ้ือหนวยทรัสตตามเช็คคาจองซ้ือ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซ้ือ โดยผูจองซ้ือดังกลาว

ตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหนวยทรัสตตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 ภายใน 14 วัน นับ

จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

2.4.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหนวยทรัสต 

การยกเลิกการเสนอขายหนวยทรัสตสามารถแบงออกไดเปน 5 กรณี คือ 

(1) มีผูจองซ้ือไมถึงสองรอยหาสิบราย หรือมีการกระจายการถือหนวยทรัสตไมเปนไปตามขอบังคับตลาด

หลักทรัพยเก่ียวกับการรับหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

(2) มูลคาหนวยทรัสตที่จองซื้อเม่ือรวมกับมูลคากูยืมจากบุคคลอื่น (ถามี) มีมูลคาไมเพียงพอที่จะลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือไมถึงจํานวนตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน หรือตํ่ากวา

หารอยลานบาท 

(3) มีการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใด กลุมบุคคลเดียวกัน ผูจัดจําหนายหนวยทรัสต ผูกอต้ังทรัสต 

ทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือผูลงทุนตางดาวไมเปนไปตามอัตราหรือหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2.6 

ของสวนนี้ และไมสามารถแกไขใหถูกตอง 

(4) ไมสามารถโอนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยทรัสตใหแกทรัสตี เพื่อกอต้ังกองทรัสตใหแลวเสร็จ

ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต 

(5) ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกเสนอขายหนวยทรัสตใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิก

การจองซ้ือหนวยทรัสตทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดการ

การจัดจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) เม่ือผูเสนอขายหนวยทรัสตไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง

ผูจัดการการจัดจําหนาย (Underwriting Agreement)  

(ข) เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย การเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือ

การเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือ

การดําเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้  
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(ค) เม่ือมีการยกเลิกสัญญาแตงต้ังผูจัดการการจัดจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ง) เม่ือมีเหตุที่ทําใหสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานราชการส่ังระงับหรือหยุดการเสนอขาย

หลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได 

ทั้งนี้ รายละเอียดและเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหนวยทรัสตและการจัดจําหนายหนวยทรัสตดังกลาว

ขางตนจะเปนไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดการการจัดจําหนาย

(Underwriting Agreement) 

เม่ือส้ินสุดการเสนอขายหนวยทรัสต หากเกิดเหตุการณตามขอ (1) - (5) อยางใดอยางหนึ่ง ผูจัดการกองทรัสตจะ

ยกเลิกการเสนอขายหนวยทรัสตทั้งจํานวนและผูจัดจําหนายหนวยทรัสตตามที่ระบุไวในขอ 2.1.3 รายที่รับจอง

ซื้อหนวยทรัสตจากผูจองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตโดยไมมีดอกเบี้ยหรือ

คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อนั้น ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ ผูที่ระบุในใบ

จองซื้อใหโอนเงินคาจองซื้อคืนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อและไดแนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถวนจะ

ไดรับเงินคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว หรือโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่เปนผูมี     

อุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายท่ีระบุไวในใบจองซ้ือผานระบบการโอนอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) สวนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีขางตน ผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนเปน

เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียน ตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหนวยทรัสต 

โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อหนวยทรัสตได ภายในระยะเวลา 14 วัน นับ

จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจัดจําหนายหนวยทรัสต รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว

จะตองชําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตที่

ไมไดรับคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือแลวตามวิธีการ

ดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหนวยทรัสตทางไปรษณีย

ลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหนวยทรัสตคืนแลว

โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายใน

การจัดสง ซึ่งเปนผลจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ ผูจองซ้ือไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนาย

หนวยทรัสตตามที่ระบุในขอ 2.1.3 จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

2.5 วิธีการจัดสรรหนวยทรัสต 

การจัดสรรหนวยทรัสตที่เสนอขายผานผูจัดจําหนายหนวยทรัสตในครั้งนี้ แบงออกเปน 5 สวน กลาวคือ จัดสรร

ใหแก (1) ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น (2) นักลงทุนสถาบัน (3) นักลงทุนสถาบันซ่ึงเปนตัวแทนจําหนาย
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หนวยทรัสต (4) ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย และ (5)นักลงทุนรายยอย 

นอกจากนี้ การจัดสรรหนวยทรัสตโดยผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายจะอยูภายใตเกณฑ ดังนี้ 

(1) ผูจัดการการจัดจําหนายอาจเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยทรัสตที่เสนอขายตอนักลงทุนในแตละประเภท 

โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหนวยทรัสตของผูลงทุนในแตละประเภท 

เพื่อทําใหการจองซ้ือหนวยทรัสตคร้ังนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 

(2) ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายจะไมจัดสรรหนวยทรัสตที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัด

จําหนายหนวยทรัสตที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ 

บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหนวยทรัสตที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เก่ียวของ รวมถึง

กองทุนรวมท่ีมีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให 

ตลอดจนบุคคลท่ีบริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหนวยทรัสตที่เหลือจาก

การจองซ้ือของผูจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลง

วันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)  

(3) ผูจัดการการจัดจําหนายอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการเสนอขายหนวยทรัสต (Claw back/ 

Claw forward) ที่เสนอขายนักลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัด

จําหนาย และนักลงทุนรายยอยแลวแตกรณี โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการ

ซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุนสถาบันผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายและ

นักลงทุนรายยอย เปนตน 

2.5.1 วิธีการจัดสรรหนวยทรัสตใหแก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน  

การจัดสรรหนวยทรัสตใหแก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน ใหอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามท่ี

ระบุไวใน ขอ 2.1.3 หัวขอ ผูจัดการการจัดจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใด และ/หรือ ใน

จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใดก็ได โดยจํานวนหนวยทรัสตที่

จัดสรรใหแก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จะมีจํานวนขั้นต่ํา 2,000 หนวยและเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 

หนวย 

หากปรากฏวายังมีจํานวนหนวยทรัสตคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแก ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น ขางตน 

ผูจัดการการจัดจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหนวยทรัสตคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือ

บุคคลอื่นเพิ่มเติม 
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2.5.2 วิธีการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนสถาบันซึ่งเปนตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสต 

การจัดสรรหนวยทรัสตใหแกนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนสถาบันซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหนวยทรัสต ใหอยูใน

ดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามท่ีระบุไวใน ขอ 2.1.3 หัวขอ ผูจัดการการจัดจําหนาย โดยจะจัดสรร

หนวยทรัสตใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหนวยทรัสตใหแก

บุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหนวยทรัสตที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 2,000 หนวยและ

เพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย หากยอดการจองซ้ือหนวยทรัสตครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการ

การจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหนวยทรัสตกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

2.5.3 วิธีการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัด
จําหนาย  

การจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย ใหอยูในดุลพินิจของ

ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายแตละราย โดยจะจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูมีอุปการคุณ ผูที่เปน

ลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ

กอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่นๆ ตอไป โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ

ปฏิเสธการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหนวยทรัสตที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย รายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 2,000 หนวยและเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 

100 หนวย หากยอดการจองซ้ือหนวยทรัสตของผูจองซื้อผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัด

จําหนาย ครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายแตละราย ขอสงวนสิทธิใน

การปดรับจองซื้อหนวยทรัสตกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

2.5.4 วิธีการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อประเภทนักลงทุนรายยอย 

(ก) ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนรายยอยจะตองจองซื้อหนวยทรัสตผานสํานักงานใหญหรือสาขาของธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตใหแกนักลงทุนรายยอยเทานั้น ตาม

วิธีการท่ีระบุไวในขอ 2.3.5 ทั้งนี้ จํานวนหนวยทรัสตที่จะจัดสรรใหแกผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนราย

ยอยรายใดจะมีจํานวนขั้นตํ่า 2,000 หนวย และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย 

ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตดังกลาวจะเปดรับการจองซ้ือหนวยทรัสตพรอมกันทุกสาขาท่ัวประเทศ 

ต้ังแตวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 ต้ังแตเวลา 9.00 น. หรือเวลาเปดทําการของสํานักงานและสาขาของ

ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสต ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปดทําการของสํานักงานและสาขาของตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสต และตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหนวยทรัสตกอน

ครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ หากพบวาจํานวนหนวยทรัสตที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนาย
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หนวยทรัสตมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา 1 เทาของจํานวนหนวยทรัสตทั้งหมดที่เสนอขายตอผูจองซื้อ

ประเภทนักลงทุนรายยอยผานตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตขางตน  โดยการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผู

จองซื้อประเภทนักลงทุนรายยอยใหอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย 

ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตจะตรวจยอดการรับจองซื้อทุก ๆ ชวงเวลาตามที่ผูจัดการการจําหนาย

กําหนด โดยจะเร่ิมตรวจตนชั่วโมงแรกของแตละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจคร้ังสุดทายของแตละ

วัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจคร้ังใดพบวาจํานวนหนวยทรัสตที่รับจองซื้อผานตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสตมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา 1 เทาของจํานวนหนวยทรัสตทั้งหมดที่เสนอขายตอผู

จองซ้ือประเภทนักลงทุนรายยอย ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตจะปดการรับจองซื้อหนวยทรัสตใน

ชั่วโมงถัดไป (ตัวอยางเชน ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตัวแทนจําหนายหนวยทรัสต

ตรวจพบวาจํานวนหนวยทรัสตที่รับจองซื้อผานตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา 

1 เทาของจํานวนหนวยทรัสตทั้งหมดท่ีเสนอขายตอผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนรายยอย ตัวแทน

จําหนายหนวยทรัสตจะเปดรับจองซ้ือตอไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

และปดรับจองซื้อหนวยทรัสตทันที) 

(ข) ผูจองซื้อแตละรายสามารถจองซ้ือกับตัวแทนจําหนายหนวยทรัสตเพียง 1 คร้ัง (1 ใบจองซื้อ) เทานั้น  

(ค) ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนรายยอยที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรร จะตองเปนผูจองซ้ือรายที่ (1) ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไดบันทึกขอมูลเขาระบบการจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 (หรือกอนเวลาดังกลาวหากมีการปดการจองซ้ือ

กอนตามเงื่อนไขที่กําหนด) (2) ไดมีการตรวจสอบผลการชําระเงินและผานการเรียกเก็บแลวและ 

(3)เอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 2.3.5 เทานั้น 

(ง) หากยอดจองซ้ือหนวยทรัสตของผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนรายยอยครบตามเง่ือนไขที่กําหนดแลว 

ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหนวยทรัสตกอนครบกําหนดระยะเวลาจอง

ซื้อ 

(จ) ในกรณีที่ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนรายยอยที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจอง

และการชําระเงินคาจองซ้ือตามที่ระบุไวในขอ 2.3.5 ผูจัดการการจัดจําหนายสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ

การไดรับการจัดสรรหนวยทรัสตของผูจองซ้ือรายนั้น และจะจัดสรรหนวยทรัสตในสวนที่ตัดสิทธิ

ดังกลาวใหแกผูจองซื้ออื่นจนกวาจะครบตามจํานวนที่จัดสรรไวสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนราย

ยอย 
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(ฉ) ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยทรัสต หรือไดรับการจัดสรรเปนอันดับ

สุดทายจะไดรับการจัดสรรเทากับจํานวนหนวยทรัสตที่เหลือ ซึ่งอาจนอยกวาจํานวนท่ีจองซ้ือหรือ

จํานวนจองซ้ือขั้นตํ่าที่กําหนด โดยผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนคาจองซื้อหนวยทรัสตในสวนที่ไมไดรับการ

จัดสรร ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 2.4 

(ช) ผูที่ย่ืนความจํานงจองซ้ือหนวยทรัสตและไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยทรัสตไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อ

หนวยทรัสตและขอเงินคืนไมได 

2.6 ขอจํากัดการจัดสรร และขอจํากัดการถือและโอนหนวยทรัสตที่เสนอขาย 

(ก) ในการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อ จะจัดสรรใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดไมเกิน

อัตราดังตอไปนี้ 

 รอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทรัสต และ  

 รอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของหนวยทรัสตแตละชนิด ใน

กรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยทรัสต 

(ข) ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรหนวยทรัสตเปนผูกอต้ังทรัสต ทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสต ใหการจัดสรร

หนวยทรัสตแกบุคคลดังกลาวเปนไปตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการเปนผูกอต้ังทรัสตและการ

เปนทรัสตีของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการใหความเห็นชอบผูจัดการ

กองทรัสต และมาตรฐานการปฏิบัติงานแลวแตกรณีดวย 

(ค) ในกรณีที่กองทรัสตมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ ประกาศหรือ

ขอกําหนดที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยนั้นกําหนดสัดสวนการลงทุนของผูลงทุนตางดาวไว ให

ผูจัดการกองทรัสตจัดสรรหนวยทรัสตแกผูลงทุนตางดาวใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอกําหนดนั้น

ดวย ในกรณีนี้สัดสวนการลงทุนของผูลงทุนตางดาวจะตองไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยทรัสตที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด  เนื่องจากเปนการเสนอขายหนวยทรัสตที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใน

ลักษณะที่มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ง) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลใด กลุมบุคคลเดียวกันใด ผูจัดจําหนายหนวยทรัสต ผูกอต้ังทรัสต 

ทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือผูลงทุนตางดาว ถือหนวยทรัสตไมเปนไปตามอัตราหรือหลักเกณฑที่

กําหนดไวขางตน บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิในการรับประโยชนตอบแทนและการใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในสวนที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราที่กําหนด โดยกองทรัสตจะยกประโยชนตอบแทนสวน
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ดังกลาวใหเปนของผูรับประโยชนรายอื่น และถือวาผูถือหนวยทรัสตทั้งปวงรับทราบและยินยอมให

ดําเนินการแลว 

(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซ้ือหนวยทรัสตทั้งหมดหรือ

บางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

 กรณีเอกสารหรือขอมูลที่ผูจัดการการจัดจําหนายไดรับจากผูจองซื้อหนวยทรัสตไมถูกตอง

ตามความเปนจริง หรือไมครบถวน 

 กรณีผูจัดการการจัดจําหนายเกิดขอสงสัยวาการซ้ือหนวยทรัสตของผูจองซื้อหนวยทรัสตไม

โปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน เปนตน 

 ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะลงทุน อาจมีมูลคา

รวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทรัสตระดมทุนได 

 ผูจัดการการจัดจําหนายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซ้ือหนวยทรัสตในบางกรณี

ตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายเห็นสมควร เชน ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายเห็นวาเปน

ประโยชนตอกองทรัสต หรือผูถือหนวยทรัสต หรือกรณีที่การจองซ้ือหนวยทรัสตอาจกอใหเกิด

ปญหาในการบริหารกองทรัสต หรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทรัสต หรือในกรณีที่ผูจองซื้อ

เปนพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยูใน

สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัท หรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมี

ขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของ

กองทรัสต ผูถือหนวยทรัสต และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ

ผูจัดการการจัดจําหนายเปนหลัก 

 ผูจองซ้ือหนวยทรัสตที่ มี ถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผู รับภาระในเร่ืองของ

ขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหนวยทรัสตของกองทรัสต

เอง 

 ผูจัดการการจัดจําหนายจะถือวาผูจองซ้ือหนวยทรัสต และ/หรือผูถือหนวยทรัสต และ/หรือผู

ลงทุน ไดทําการศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือผูกพันตามขอตกลง ขอกําหนด 

สัญญา หรือเงื่อนไขตางๆ ที่กองทรัสตเขาผูกพันไวตามอํานาจท่ีมีตามกฎหมายทั้งที่ไดระบุไว

ในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ หนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบ

ตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานท่ีมีอํานาจตาม

กฎหมาย ไดประกาศกําหนด ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ใน

ภายหนา 
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2.7 วิธีการสงมอบหนวยทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตไดแตงต้ังบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) 

เปนนายทะเบียนหนวยทรัสตใหกับกองทรัสต และใหบริการรับฝากใบทรัสตที่จองซื้อในการเสนอขายคร้ังนี้แลว 

กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบทรัสต 

(Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหนวยทรัสตในตลาดหลักทรัพย (SET) ไดทันทีที่

ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหนวยทรัสตของกองทรัสตเร่ิมทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย (SET) ซึ่งแตกตาง

จากกรณีที่ผูจองซื้อจะขอรับใบทรัสต โดยผูจองซื้อหลักทรัพยจะไมสามารถขายหนวยทรัสตไดในตลาด

หลักทรัพย (SET) จนกวาจะไดรับใบทรัสต 

ดังนั้น ในการเสนอขายหนวยทรัสตในครั้งนี้ ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 

กรณี ดังตอไปนี้ คือ 

(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบทรัสต โดยใหออกใบทรัสตในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียน

หนวยทรัสตของกองทรัสต คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบทรัสตตามจํานวนท่ีไดรับ

การจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือ

ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดทําการจองซ้ือหนวยทรัสต (โดยไมรวมวันปดทําการจองซ้ือ) ในกรณี

นี้ ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหนวยทรัสตที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย (SET) ได

จนกวาจะไดรับใบทรัสต ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หนวยทรัสตของกองทรัสตไดรับอนุญาตใหเขา

ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย (SET) 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝาก

หนวยทรัสตไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อจะตองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นาย

ทะเบียนหนวยทรัสตของกองทรัสต คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะออกใบทรัสตในชื่อของ “บริษัท ศูนย

รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี

จํานวนหนวยทรัสตที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน

ทําการนับจากวันปดการจองซ้ือ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน

หนวยทรัสตที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหนวยทรัสตที่ไดรับการ

จัดสรรในตลาดหลักทรัพย (SET) ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯอนุญาตใหหนวยทรัสตของกองทรัสตทํา

การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย (SET) 

ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยทรัสตเลือกใหบริษัทฯดําเนินการตามขอ 2.7 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซ้ือ

จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหลักทรัพยไวในบัญชีของ
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บริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบทรัสต

ใหแกผูจองซื้อ ดังมีรายละเอียดและวิธีการตามขอ 2.7 (ก) แทน 

(ค) ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมประสงคจะขอรับใบทรัสต แตประสงคที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย 

โดยผูจองซ้ือประสงคที่จะฝากหนวยทรัสตในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 ใน

กรณีนี้ กองทรัสตจะดําเนินการนําหนวยทรัสตที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และ

ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหนวยทรัสตตามจํานวนท่ีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไว

ในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 

7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ และหากผูจองซื้อตองการจะถอนหนวยทรัสตออกจากบัญชีของ

บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมี

คาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหนวยทรัสต

ที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น 

ผูจองซื้อที่นําฝากหนวยทรัสตในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหนวยทรัสตไดทันภายในวันที่

หนวยทรัสตของกองทรัสตเร่ิมทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย (SET) 

ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซ้ือ ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต

ในนามของผูจองซื้อตามขอ 2.7 (ก) ใหแกผูจองซื้อ 

3. ประมาณการคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายครั้งนี้ 

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหนวยทรัสต  

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

มูลคาไมเกิน (บาท) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต 100,000 

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหนวยทรัสต  350,000 

คาธรรมเนียมการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1,654,200 

คาใชจายอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยทรัสต คาที่ปรึกษากฎหมาย คาผูประเมินราคาอิสระ 
คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาธรรมเนียมผูจัดจําหนายหนวยทรัสต (Underwriting Fee) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การจัดหาเงินกูยืม คาตรวจสอบเชิงวิศวกรรม คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี คาพิมพหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือ
หนวยทรัสต คาธรรมเนียมในการไดมาซ่ึงทรัพยสินของกองทรัสต (Acquisition fee) และคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธการเสนอขายหนวยทรัสตเปนตน 

172,895,800 

รวมคาใชจายทั้งสิ้นประมาณ 175,000,000 
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ส่วนที่ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมลูโดยผู้จดัการกองทรัสต์   

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนีแ้ล้ว  และด้วยความ

ระมัดระวังในฐานะของกรรมการบริหาร ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่น

ส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ

การบริหารจดัการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน  รวมทัง้

เพื่อให้การจดัการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเ ดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

ดงักลา่วข้างต้น 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

กรรมการบริหารและ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

   (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 

ผู้ รับมอบอ านาจในการลงช่ือก ากบัเอกสาร 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนีแ้ล้ว  และด้วยความ

ระมัดระวังในฐานะของกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่น

ส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี  ้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

แล้วดงักลา่วข้างต้น  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายก าธร ตติยกวี ประธานกรรมการและ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

(นายก าธร ตติยกวี) 

2. นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ กรรมการอิสระ 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์) 

ผู้ รับมอบอ านาจในการลงช่ือก ากบัเอกสาร 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 
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2. การรับรองการปฏิบติัหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 

ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล 

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน

สาระส าคญั 

เว้นแต่ข้อมลูในเร่ืองรายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน  ของแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขาย ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก รายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่จัดท าโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา 

จ ากดั และรายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัท าโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งข้าพเจ้า

เห็นว่าเป็นผู้ เชี่ยวชาญในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จดัการ 

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

(นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์) 
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รางสัญญากอตั้งทรัสต 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชา  
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

(WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) 

ระหวาง 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จาํกัด 
(ผูกอต้ังทรัสต) 

กับ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กสิกรไทย จํากัด  
(ทรัสตี) 

วันที่ [•] 

540 ช้ัน 22 อาคารเมอรคิวร่ี 
ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 
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รางสัญญากอตั้งทรัสต 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชา ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  

(WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) 

สัญญากอต้ังทรัสต ("สัญญา") ฉบับนี้ทําข้ึนเมื่อวันที่ [•] 2557 ระหวาง  

(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด ("บริษัทฯ") เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมายไทย สํานักงานต้ังอยูเลขที่ 1121 หมูที่ 3 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 ในฐานะผูกอต้ังทรัสตซ่ึงจะเขาเปนผูจัดการกองทรัสตเมื่อมีการกอต้ังกองทรัสตแลว และ  

(2) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ("ทรัสตี") ซ่ึงเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย สํานักงานต้ังอยูเลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 ในฐานะทรัสตี    

โดยที่ 

ก. บริษัทฯ ประสงคจะจัดต้ังทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เรียกวา “ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชา ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) ” 
ช่ือยอ WHART 

ข. บริษัทฯ ตกลงที่จะโอนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยทรัสตดวยความไววางใจใหทรัสตีจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูถือ
หนวยทรัสตของกองทรัสต  

ค. ทรัสตี ตกลงที่จะดําเนินการเปนทรัสตีของกองทรัสต (ตามท่ีไดนิยามดานลาง) ตามขอตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญานี้ 
และ 

ง. บริษัทฯ และทรัสตีไดตกลงเขาทําสัญญานี้โดยมีเนื้อความและสาระสําคัญเปนไปตามพระราชบัญญัติทรัสต (ตามที่ไดนิยาม
ดานลาง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามท่ีไดนิยามดานลาง) รวมทั้งประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกตามกฎหมายดังกลาวและ
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามท่ีไดนิยามดานลาง)  

คูสัญญาจึงตกลงกันเขาทําสัญญาโดยมีขอตกลงและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. คําจํากัดความ 

เวนแตขอความในสัญญานี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น ถอยคําที่ใชในสัญญานี้ใหมีคําจํากัดความและความหมายดังตอไปนี้ 

"กองทรัสต" หมายความวา ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHA Premium 
Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: WHART) 

"การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป" (General Mandate) หมายความวา การเพิ่มทุนของกองทรัสตตามมติที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตที่ใหอํานาจผูจัดการกองทรัสตกําหนดหรือเห็นชอบวัตถุประสงคการออกและจัดสรรหนวยทรัสตเพิ่มทุนแตละคราวตาม
ความเหมาะสม เชน การกําหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหนวยทรัสต เปนตน 

"กลุมบุคคลเดียวกัน" หมายความวา บุคคลท่ีมีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตามที่กําหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 

"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายความวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหหมายความรวมถึง
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนดวย 
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"คาเชา"  หมายความวา  คาตอบแทนท่ีไดรับจากการใหเชา การใหใชพื้นที่ และการใหบริการที่เก่ียวเนื่องกับการใหเชาหรือการให
ใชพื้นที่ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงคาบริการสวนกลาง (Common Area Management Fee) และ/หรือ คาบริการสาธารณูปโภค 
และ/หรือ การใหบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการเชาหรือทรัพยสินที่ใหเชา 

"ตลาดหลักทรัพย" หมายความวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

"ทรัพยสินหลัก" หมายความวา ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตสามารถลงทุนไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และ
ประกาศอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติม 

“ทรัพยสินอ่ืน” หมายความวา ทรัพยสินที่กองทรัสตสามารถลงทุนได ซ่ึงไมใชทรัพยสินหลัก ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในสัญญา
กอต้ังทรัสต ซ่ึงเปนไปตามประกาศ สร. 26/2555 

"ที่ปรึกษาทางการเงิน" หมายความวา ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

"ทุนชําระแลว" หมายความวา มูลคารวมของหนวยทรัสตที่ชําระเต็มจํานวนแลว 

"บุคคลที่เก่ียวโยงกัน" หมายความวา บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน 

"ประกาศ กข. 1/2553" หมายความวา ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กข. 1/2553 เร่ือง 
ระบบงาน การติดตอผูลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี (และตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

"ประกาศ กร. 14/2555" หมายความวา ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กร. 14/2555 เร่ือง 
หลักเกณฑเก่ียวกับการเปนผูกอต้ังทรัสต และการเปนทรัสตีของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (และตามที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) 

"ประกาศ ทจ. 49/2555" หมายความวา ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (และตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

"ประกาศ สช. 29/2555" หมายความวา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สช. 29/2555 
เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการใหความเห็นชอบผูจัดการกองทรัสตและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (และตามที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) 

"ประกาศ สร. 26/2555" หมายความวา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สร. 26/2555 
เร่ือง ขอกําหนดเกี่ยวกับรายการและขอความในสัญญากอต้ังทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (และตามที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) 

"ประกาศ สร. 27/2557" หมายความวา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สร. 27/2557 
เร่ือง หลักเกณฑที่เก่ียวของกับการกระทําที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (และตามที่ไดมี
การแกไขเพิ่มเติม) 

“ผูจัดการกองทรัสต” หมายความวา บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตตามสัญญานี้ คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 
แมเนจเมนท จํากัด  

"ผูบริหารอสังหาริมทรัพย" หมายความวา ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการกองทรัสตใหทําหนาที่ในการบริหารหรือจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินหลักของกองทรัสต 



 

5 

"พระราชบัญญัติทรัสต" หมายความวา พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และตามที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม  

"พระราชบัญญัติหลักทรัพย" หมายความวา พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม  

"ศูนยรับฝากหลักทรัพย" หมายความวา บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

"สํานักงาน ก.ล.ต." หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

"หนวยทรัสต" หมายความวา ใบทรัสตที่แสดงสิทธิของผูถือในฐานะผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต 

"อสังหาริมทรัพย" หมายความวา อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

2. การกอตั้งทรัสต 

2.1 ลักษณะของกองทรัสตและกลไกการบริหาร  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท ใชช่ือภาษาอังกฤษวา 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHART เปนกองทรัสต
ตามพระราชบัญญัติทรัสต ที่กอต้ังข้ึนดวยผลของสัญญากอต้ังทรัสตนี้ และสมบูรณเมื่อผูกอต้ังทรัสตโอนเงินที่ไดจาก
การจําหนายหนวยทรัสต ดวยความไววางใจใหทรัสตีจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสต กองทรัสตนี้ไม
มีสถานะเปนนิติบุคคล โดยเปนกองทรัพยสินที่อยูในช่ือและอํานาจจัดการของทรัสตี  

การจัดการกองทรัสตจะกระทําโดยทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับมอบหมายจากทรัสตีซ่ึงไดรับการแตงต้ังตาม
สัญญานี้ โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของทรัสตีและ
ผูจัดการกองทรัสต ในการนี้ ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักที่เก่ียวของกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสต และทรัสตีมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการ
กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) ใหเปนไปตามสัญญาและตาม
กฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพยสินของกองทรัสต ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสตมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินอื่นที่
มิใชทรัพยสินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือบุคคลอื่น
ที่ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตมอบหมายโดยจะเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสตนี้ 

ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนผูที่มีวิชาชีพซ่ึงไดรับความไววางใจ ดวยความระมัดระวัง 
ซ่ือสัตยสุจริต โดยตองปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยางเปนธรรม เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวมและ
เปนไปตามสัญญานี้และกฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดจนขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารที่เปดเผย เพื่อประโยชนใน
การเสนอขายหนวยทรัสตแกผูลงทุน และมติของผูถือหนวยทรัสต 

2.2 ช่ือ อายุ ประเภทและวัตถุประสงคของกองทรัสต  

2.2.1 ช่ือ อายุ และประเภท 

ช่ือของกองทรัสตซ่ึงกอต้ังข้ึนตามสัญญานี้ คือ ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท และใชช่ือภาษา อังกฤษวา WHA Premium Growth Freehold and 

Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHART อนึ่ง ช่ือของกองทรัสตอาจเปล่ียนแปลงได
ตามท่ีผูจัดการกองทรัสตจะกําหนดเปนคร้ังคราว โดยไดรับอนุมัติจากทรัสตีและมติของผูถือหนวยทรัสต  
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กองทรัสตจัดต้ังข้ึนโดยไมมีกําหนดอายุของกองทรัสต และเปนกองทรัสตประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยทรัสต
จากผูถือหนวยทรัสต  

2.2.2 วัตถุประสงคของกองทรัสต  

กองทรัสตจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติทรัสต เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมีวัตถุประสงคในการออกหลักทรัพยประเภทหนวยทรัสต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อเสนอขายตอประชาชน และนําหนวยทรัสตดังกลาวเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   

ในการเสนอขายหนวยทรัสตนั้น บริษัทฯ จะเสนอขายหนวยทรัสตตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที่กําหนดไวในแบบแสดงรายการขอมูลในการเสนอขายแตละ
คร้ัง โดยจะกําหนดใหชําระคาหนวยทรัสตดวยเงินสดหรือเทียบเทาเทานั้น  และภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได
โอนเงินที่ ไดจากการจําหนายหนวยทรัสตใหทรัสตีและกองทรัสตไดกอ ต้ัง ข้ึนอยางสมบูรณตาม
พระราชบัญญัติทรัสตแลว บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับ
หนวยทรัสตของกองทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันปดการเสนอขาย
หนวยทรัสต และเมื่อนําหนวยทรัสตไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอย
แลว ผูถือหนวยทรัสตจะสามารถทําการซ้ือ/ขายหนวยทรัสตผานระบบ “การซ้ือ/ขายหนวยทรัสตจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย” ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจง
ใหผูถือหนวยทรัสตทราบถึงกําหนดเวลาดังกลาวโดยการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยและผูลงทุนโดยมิ
ชักชา 

เมื่อกองทรัสตนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตจะนําไปลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสต  
กองทรัสตโดยบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต (ซ่ึงไดรับความเห็นชอบใหเปนผูจัดการกองทรัสตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะนําทรัพยสินหลักดังกลาวไปจัดหาผลประโยชน ไมวาจะ
เปนการใหเชา ใหเชาชวง การใหใชพื้นที่ในลักษณะคลายคลึงกันกับการใหเชา การใหบริการท่ีเก่ียวของกับ
การเชาหรือทรัพยสินที่ใหเชา ในการจัดหาผลประโยชนดังกลาว บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต อาจ
มอบหมายหรือแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) ใหดําเนินการได โดยการมอบหมาย
หรือแตงต้ังจะเปนไปตามขอกําหนดในสัญญานี้ กฎหมาย และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ 

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในการจัดการทรัพยสินของกองทรัสต จะอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแล
โดยทรัสตี เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขแหงสัญญานี้ และหลักเกณฑที่
พระราชบัญญัติทรัสต รวมท้ังประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวของของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย  

กองทรัสตจะไมดําเนินการในลักษณะใดที่เปนการใชกองทรัสตเขาดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง อีกทั้ง
กองทรัสตจะไมนําอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตออกใหเชาแกบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะนํา
อสังหาริมทรัพยนั้นไปใชประกอบธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรม หรือไมชอบดวยกฎหมาย  

นอกจากนี้ กองทรัสตสามารถลงทุนในทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพยสินหลักได ทั้งนี้ เปนไป
ตามหลักเกณฑและสัดสวนที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอื่นที่เก่ียวของ 

ทั้งนี้ กองทรัสต มีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป และรอบระยะเวลา
บัญชีแรกใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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2.3 ผูกอต้ังทรัสต 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด ต้ังอยูเลขที่ 1121 หมูที่ 3 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หมายเลขโทรศัพท 0-2753-3159 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามกฎหมายไทย และเปนบริษัทยอยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวนทั้งสิ้นรอยละเกาสิบเกาจุดเกาเกา (99.99) ของหุนที่จําหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางการถือหุนและโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทฯ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 2)   

บริษัทฯ ตกลงที่จะโอนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยทรัสตดวยความไววางใจใหทรัสตีจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชน
ของผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต และเม่ือการกอต้ังกองทรัสตมีผลสมบูรณแลว บริษัทฯ ในฐานะผูกอต้ังทรัสตจะเขา
เปนผูจัดการกองทรัสต  

อนึ่ง ในกรณีที่ผูกอต้ังทรัสตประสงคจะถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ผูกอต้ังทรัสตและกลุมบุคคลเดียวกันกับผูกอต้ัง 
ทรัสตจะถือหนวยทรัสตรวมกันไดไมเกินรอยละหาสิบ (50) ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทรัสต หรือในสัดสวนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

2.4 ทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  ต้ังอยูเลขที่  400/22  อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท 0-2673-3999 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัท
จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ตามกฎหมายไทย ทรัสตีเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติทรัสต และประกาศอื่นที่เก่ียวของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยทรัสตีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
เปนทรัสตี (รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)  

ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตีของกองทรัสต โดยตกลงเขาถือทรัพยสินที่จะเปนกองทรัสตซ่ึงผูกอต้ังทรัสตโอน
ใหแกทรัสตีดวยความไววางใจใหจัดการทรัพยสินดังกลาวเพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสตตามขอตกลงและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ หนาที่หลักของทรัสตีเก่ียวกับกองทรัสตจะเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญานี้และกฎหมายที่เก่ียวของ 
ทรัสตีมีระบบงานเพื่อดําเนินการดังกลาวโดยเปนไปตามพระราชบัญญัติทรัสต และประกาศอื่นที่เก่ียวของตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแกไขเพิ่มเติมตอไป   

อนึ่ง ในกรณีที่ทรัสตีประสงคจะถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ทรัสตีและกลุมบุคคลเดียวกันกับทรัสตีจะถือหนวยทรัสต
รวมกันไดไมเกินรอยละหาสิบ (50) ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทรัสต หรือในสัดสวนอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแกไขเพิ่มเติมตอไป   

2.5 ผูจัดการกองทรัสต 

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ตกลงที่จะเขารับดูแลจัดการทรัพยสินของกองทรัสตในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสตตามท่ีไดรับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญานี้ ตลอดจนสัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต  และขอตกลงอ่ืนระหวางผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี (ถามี) 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตประสงคจะถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตและกลุมบุคคลเดียวกันกับ
ผูจัดการกองทรัสตจะถือหนวยทรัสตรวมกันไดไมเกินรอยละหาสิบ (50) ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทรัสต หรือในสัดสวนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแกไขเพิ่มเติมตอไป   
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2.6 ผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต และสิทธิของผูถือหนวยทรัสต 

ผูถือหนวยทรัสตตามท่ีปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตซ่ึงไดจัดทําตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดใน
สัญญานี้เปนผูรับประโยชนของกองทรัสต อนึ่ง ผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสตมีสิทธิและหนาที่ตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติทรัสต และหลักเกณฑอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. จะไดประกาศกําหนด หรือแกไขเพิ่มเติม
ตอไป  

2.7 ทรัพยสินที่จะใหเปนกองทรัสต 

ทรัพยสินเร่ิมตน (Initial Assets) ที่จะใหเปนกองทรัสต คือ เงินที่ผูกอต้ังทรัสตไดรับจากการจําหนายหนวยทรัสตในการ
เสนอขายหนวยทรัสตคร้ังแรก (“ทรัพยสินเริ่มตน”) บริษัทฯ ในฐานะผูกอต้ังทรัสตมีหนาที่ดําเนินการใหผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยโอนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยทรัสตใหแกทรัสตีเพื่อใหการกอต้ังกองทรัสตแลวเสร็จภายในสิบหา (15) 
วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต และย่ืนเอกสารหลักฐานที่แสดงไดวามีการโอนเงินดังกลาว พรอมกับรายงาน
ผลการเสนอขายหนวยทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต.  

ภายหลังจากที่กองทรัสตโดยทรัสตีไดรับทรัพยสินเร่ิมตนดังกลาว กองทรัสตจะลงทุนในทรัพยสินหลักตามที่ระบุไวในขอ 
8.1 โดยรายละเอียดของทรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะลงทุนคร้ังแรก ปรากฏตามรายละเอียดบัญชีทรัพยสิน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ กองทรัสตจะใชเงินประกันการเชารวมทั้งกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเพื่อการ
ลงทุนในทรัพยสินหลักดังกลาวดวย ทั้งนี้ จํานวนเงินกูและขอกําหนดเกี่ยวกับการกูยืมเงินเปนไปตามแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตดังกลาว  

นอกจากน้ี ทรัพยสินที่จะใหเปนกองทรัสตยังรวมถึงทรัพยสินอื่นที่กองทรัสตจะไดมาเพิ่มเติมตามขอตกลงและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ตลอดจนหลักเกณฑและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ 

2.8 วันที่จัดต้ังกองทรัสต 

วันที่จัดต้ังกองทรัสต ไดแกวันที่ [•] ซ่ึงเปนวันที่ไดทําสัญญานี้ และจะมีผลสมบูรณเมื่อผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดโอน
เงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยทรัสตที่เสนอขายคร้ังแรกทั้งหมดใหแกทรัสตี 

3. หนวยทรัสต  

 หนวยทรัสต คือ สิทธิในการไดรับประโยชนจากกองทรัสตแบงออกเปนหนวย หนวยละเทา ๆ กัน โดยมูลคาที่ตราไวของหนวยทรัสต 
คือ หนวยละสิบ (10) บาท หนวยทรัสตใหสิทธิแกผูถือหนวยทรัสตเทาๆ กันในการเปนผูรับประโยชนของกองทรัสต โดยสิทธิ
ดังกลาวไปตามขอตกลงและเงื่อนไขแหงสัญญานี้ และกฎหมายที่เก่ียวของ อยางไรก็ดี หนวยทรัสตของกองทรัสตนี้มิไดใหสิทธิแกผู
ถือหนวยทรัสตในการขายคืนหรือไถถอน  

 หนวยทรัสตของกองทรัสต มีคุณสมบัติเปนหนวยทรัสตประเภทระบุช่ือผูถือและชําระเต็มมูลคาทั้งหมด  รวมทั้งไมมีขอจํากัดการ
โอนหนวยทรัสต เวนแตขอจํากัดที่เปนไปตามกฎหมายตามที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้ 

ในการเสนอขายหนวยทรัสตในคร้ังแรกมีจํานวนหนวยทรัสตทั้งสิ้นไมเกิน [•]  ([•]) หนวย คิดเปนมูลคาไมเกิน [•] ([•]) บาท ซ่ึง
คํานวณตามมูลคาที่ตราไว 

4. การเพ่ิมทุนของกองทรัสต  

4.1 อํานาจหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตในการเพิ่มทุน 

4.1.1 กองทรัสตอาจเพิ่มทุนโดยออกหนวยทรัสตใหมเพื่อเสนอขายเปนการท่ัวไปตอผูลงทุน ตอผูถือหนวยทรัสต
เดิมตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต หรือเสนอขายเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยทรัสตบางรายก็ได 
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โดยใหเปนไปตามมติของผูถือหนวยทรัสตและ ขอกําหนดในสัญญานี้ 

4.1.2 ใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะ การจัดประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อขอมติอนุมัติใหเพิ่มทุน และดําเนินการอื่นใด ๆ ที่เก่ียวของและให
เปนไปตามพระราชบัญญัติทรัสต ประกาศ ขอกําหนดที่เก่ียวของ และมติของผูถือหนวยทรัสต  

4.1.3 การออกหนวยทรัสตเพื่อเพิ่มทุนของกองทรัสตใหออกเปนหนวยเต็ม กองทรัสตจะออกหนวยทรัสตที่เปนเศษ
มิได ในการออกหนวยทรัสตใหแกผูจองซ้ือตามจํานวนเงินคาจองซ้ือนั้น ใหผูจองซ้ือไดรับหนวยทรัสตเปน
จํานวนเต็มเทานั้น  

4.1.4 การออกหนวยทรัสตเพื่อเพิ่มทุนของกองทรัสตใหกําหนดระยะเวลาเฉพาะวันทําการเทานั้น เวนแตผูจัดการ
กองทรัสตจะกําหนดเปนประการอื่นใดโดยไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีกอน 

4.1.5 หากการเพิ่มทุนของกองทรัสตจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูจัดการกองทรัสตและ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของผูจัดการกองทรัสต ใหผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เก่ียวโยงกันของผูจัดการ
กองทรัสตงดออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสตและการออกหนวยทรัสต 

4.1.6 ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ดําเนินการตามท่ีสมควรเพื่อใหหนวยทรัสตที่ออกใหมในแตละคราวสามารถเขา
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในส่ีสิบหาวัน (45) นับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต
ในแตละคราวนั้น  

4.2 เหตุในการเพิ่มทุน 

เหตุในการเพิ่มทุนกองทรัสตมีดังตอไปนี้ 

4.2.1 เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมจากทรัพยสินของกองทรัสตที่มี
อยูเดิม 

4.2.2 เพิ่มทุนเพื่อปรับปรุงหรือซอมแซมทรัพยสินของกองทรัสต ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตหรือ
อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตมีสิทธิการเชา ใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน หรือ
สอดคลองกับสภาพตลาดหรือความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป  

4.2.3 เพิ่มทุนเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลว ซ่ึงเปนของกองทรัสตหรือที่กองทรัสตมีสิทธิ
การเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสตหรือสอดคลองกับสภาพตลาดหรือความ
ตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.2.4 เพิ่มทุนเพื่อชําระเงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต 

4.2.5 เหตุอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเห็นสมควรและจําเปนขอใหมีการเพิ่มทุน 

4.3 กระบวนการเพิ่มทุน 

4.3.1 การเพิ่มทุนของกองทรัสตจะกระทําไดตอเมื่อไมขัดหรือแยงกับเจตนารมณในการกอต้ังกองทรัสต และ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย พระราชบัญญัติทรัสต ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

4.3.2 การเพิ่มทุนของกองทรัสตจะตองไดรับมติจากผูถือหนวยทรัสตที่อนุมัติใหเพิ่มทุน และเปนไปตามหลักเกณฑ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
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(1) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหนวยทรัสตเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยทรัสตบางราย ตองไม
มีผูถือหนวยทรัสตซ่ึงถือหนวยทรัสตรวมกันเกินกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดคานการเพิ่มทุน 

(2) ในกรณีที่เปนการขอมติของผูถือหนวยทรัสตเพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่แสดงไวอยางชัดเจนวาการจัดสรรหนวยทรัสตใหมจากการ
เพิ่มทุนจะเปนไปตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยวาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ (ถามี) ทั้งนี้ การเพิ่ม
ทุนตองกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง (1) ปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตมีมติอนุมัติใหเพิ่ม
ทุน  

4.3.3 ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสินหลักเพิ่มเติม ไดผานกระบวนการเก่ียวกับการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินหลักและอุปกรณตามท่ีกําหนดในขอ 8.1.4 แหงสัญญานี้ และหากเปนการทําธุรกรรมระหวาง
กองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต ตองผานการดําเนินการตามท่ี
กําหนดไวในขอ 12 แหงสัญญานี้ 

4.3.4 ผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม 

5. การลดทุนชําระแลวของกองทรัสต  

5.1 อํานาจหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตในการลดทุนชําระแลวของกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และจะแกไขเพิ่มเติมตอไป 

5.2 เหตุในการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตใหมีไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

5.2.1 กองทรัสตมีสภาพคลองสวนเกินที่เหลืออยูภายหลังจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย หรือการตัดจําหนายสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ตองปรากฏขอเท็จจริงดวยวา
กองทรัสตไมมีกําไรสะสมเหลืออยูแลว 

5.2.2 กองทรัสตมีการเพิ่มทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตปรากฏเหตุขัดของในภายหลัง ทําใหไม
สามารถไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

5.2.3 กองทรัสตมีรายการคาใชจายที่ไมใชเงินสดและไมมีเหตุตองนําไปใชในการคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว
ของกองทรัสตตามท่ีกําหนดไวในขอ 14.1 แหงสัญญานี้ 

5.2.4 กรณีอื่นใดที่ผูถือหนวยทรัสตมีมติใหลดทุนชําระแลวของกองทรัสตได  

5.3 กระบวนการลดทุนชําระแลว 

5.3.1 การลดทุนชําระแลวของกองทรัสตจะกระทําไดตอเมื่อไมขัดหรือแยงกับเจตนารมณในการกอต้ังกองทรัสต 
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติทรัสต พระราชบัญญัติหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 
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5.3.2 กระบวนการลดทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และรวมถึง
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดในอนาคตที่เก่ียวของดวย 

ทั้งนี้ กระบวนการลดทุนชําระแลวสําหรับเหตุตามท่ีระบุในขอ 5.2.1 ขอ 5.2.2 หรือขอ 5.2.3 สามารถกระทําไดโดยไม
ตองไดรับมติผูถือหนวยทรัสต 

6. ผูถือหนวยทรัสต  

6.1 การเปนผูถือหนวยทรัสตมิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธในลักษณะของตัวการตัวแทนระหวางผูถือหนวยทรัสตกับทรัสตี และ
มิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธในลักษณะของการเปนหุนสวนหรือลักษณะอื่นใด ระหวางทรัสตีและผูถือหนวยทรัสต และใน
ระหวางผูถือหนวยทรัสตดวยกัน  

6.2 การเปนผูถือหนวยทรัสตมิไดทําใหบุคคลดังกลาวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพยสินของกองทรัสตไมเพียงพอตอการชําระ
หนี้ใหแกทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือเจาหนี้ของกองทรัสต โดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และเจาหนี้ของกองทรัสตจะ
บังคับชําระหนี้ไดจากทรัพยสินของกองทรัสตเทานั้น 

6.3 ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิเรียกใหกองทรัสตจายประโยชนตอบแทนไดไมเกินไปกวาเงินกําไร หลังหักเงินตนจากการกูยืมที่
ถึงกําหนดชําระ  ภาระผูกพันอื่นที่ถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด คาใชจาย และคาสํารองตาง ๆ ตามที่
กฎหมายอนุญาตใหกองทรัสตหักได และมีสิทธิเรียกใหคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาจํานวนทุนของกองทรัสตที่ปรับปรุง
ดวยสวนเกินหรือสวนตํ่ากวามูลคาหนวยทรัสต  

6.4 ไมวาในกรณีใด ๆ มิใหตีความสัญญานี้ไปในทางท่ีกอใหเกิดผลขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามขอ 6.1 ขอ 6.2 และขอ 6.3  

6.5 การเปนผูถือหนวยทรัสตไมทําใหผูถือหนวยทรัสตมีกรรมสิทธิ์และสิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินของกองทรัสตโดยเด็ดขาด
แตเพียงผูเดียว ไมวาสวนหนึ่งสวนใด และผูถือหนวยทรัสตไมมีสิทธิเรียกรองใหโอนทรัพยสินของกองทรัสตใหแกผูถือ
หนวยทรัสต โดยผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิติดตามเอาทรัพยสินของกองทรัสตคืนจากบุคคลภายนอก ในกรณีที่ทรัสตี และ/
หรือ ผูจัดการกองทรัสต จัดการกองทรัสตไมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญานี้หรือพระราชบัญญัติทรัสต อันเปนผลให
ทรัพยสินในกองทรัสตถูกจําหนายจายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติทรัสตกําหนด 

6.6 ผูถือหนวยทรัสตไมตองรับผิดตอผูจัดการกองทรัสตหรือทรัสตีในการชําระเงินอื่นใดเพิ่มเติมใหแกกองทรัสตหลังจากที่ได
ชําระเงินคาหนวยทรัสตครบถวนแลว และผูถือหนวยทรัสตไมมีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสําหรับหนวยทรัสตที่ถือนั้น 

6.7 ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหนวยทรัสต ตลอดจนซักถาม และแสดงความเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรัสตของทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตวาเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายที่เก่ียวของ
และสัญญานี้กําหนดไวหรือไม อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยทรัสตไมมีสิทธิเขาแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-
day Operations) ของผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี ซ่ึงเร่ืองดังกลาวใหถือเปนอํานาจและดุลพินิจของผูจัดการกองทรัสต 
หรือทรัสตี แลวแตกรณี  

6.8 ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสตตามหลักเกณฑ และวิธีการตามที่กําหนดไวในขอ 
14 แหงสัญญานี้  

6.9 ผูถือหนวยทรัสตแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้ หรือแกไขวิธีการจัดการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑที่กําหนดไวในสัญญานี้ ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตจะแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้ หรือแกไขวิธีการจัดการ เมื่อ
ไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในสัญญานี้ 

6.10 ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสตหรือลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสตนั้น ทรัสตีซ่ึงเปนผู
มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการชําระบัญชีกองทรัสตอาจจัดใหมีผูชําระบัญชีทําหนาที่เปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตาม
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หลักเกณฑและวิธีการท่ีระบุไวในสัญญานี้ อนึ่ง ผูถือหนวยทรัสตจะไดรับเงินคืนก็ตอเมื่อกองทรัสตมีทรัพยสินคงเหลือ
ภายหลังจากไดหักคาใชจายและชําระหนี้ของกองทรัสตเมื่อเลิกกองทรัสตแลวเทานั้น สําหรับกรณีการลดทุนชําระแลว 
ใหผูจัดการกองทรัสตดําเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยทรัสต โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ และประกาศ   
อื่น ๆ ที่เก่ียวของตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

6.11 ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิที่จะโอนหนวยทรัสตได แตทั้งนี้ จะตองเปนไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 7. แหง
สัญญานี้ 

6.12 สิทธิประโยชนอื่น ๆ 

6.12.1 ผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสตสามารถนําหนวยทรัสตไปจํานําไดตามกฎหมายตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ทรัสตีและ/หรือนายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด  

6.12.2 ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรัสต ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
สัญญานี้ และจะตองไมขัดตอกฎหมายและประกาศ หลักเกณฑหรือ ขอบังคับ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ จะตองไมเปนการเพิ่มภาระของทรัสตี ผูกอทรัสต และ ผูจัดการกองทรัสต เกินไป
กวาที่กฎหมายกําหนด 

6.12.3 ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.3 แหง
สัญญานี้ 

7. การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต การโอนหนวยทรัสตและขอจํากัดการโอน และการออกเอกสารแสดงสิทธิ  

7.1 การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตและการออกเอกสารแสดงสิทธิ 

7.1.1 ทรัสตีมีหนาที่จัดใหมีสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต โดยทรัสตีอาจมอบหมายใหตลาดหลักทรัพย หรือผูไดรับ
อนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยดําเนินการได ในกรณีที่ทรัสตี
เปนผูจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเอง  ใหทรัสตีปฏิบัติใหเปนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยโดยอนุโลม และใน
กรณีทรัสตีมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ดําเนินการจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตตามประกาศ กร. 14/2555 หรือประกาศอื่นที่เก่ียวของตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และสัญญานี้ เวนแตมีการจัดทําหลักฐานตามระบบและหลักเกณฑของศูนย
รับฝากหลักทรัพยแลว  

7.1.2 สมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตใหมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  

(1) รายละเอียดทั่วไป 

(ก) ช่ือผูจัดการกองทรัสต และทรัสตี 

(ข) จํานวนหนวยทรัสต มูลคาที่ตราไว ทุนชําระแลว และวัน เดือน ปที่ออกหนวยทรัสต 

(ค) ขอจํากัดในเร่ืองการโอน ในเร่ืองสัดสวนการถือครองหนวยทรัสตโดยผูถือหนวยทรัสต
ที่มีสัญชาติตางดาว สัดสวนการถือครองหนวยทรัสตของ ผูจัดการกองทรัสตและ
กลุมบคคลเดียวกัน และทรัสตี (ถามีการถือหนวยทรัสต) หรือสัดสวนการถือครอง
หนวยทรัสตอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัติทรัสตหรือหลักเกณฑที่เก่ียวของที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และใหรวมถึงหลักเกณฑที่เก่ียวของที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
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(2) รายละเอียดของผูถือหนวยทรัสตแตละราย 

(ก) ช่ือ สัญชาติ และที่อยูของผูถือหนวยทรัสต 

(ข) เลขที่หนวยทรัสต (ถามี) และ/หรือ เลขที่ใบหนวยทรัสต และจํานวนหนวยทรัสตที่ถือ 

(ค) วัน เดือน ป ที่ลงทะเบียนเปนหรือขาดจากการเปนผูถือหนวยทรัสต 

(ง) วัน เดือน ป ที่ยกเลิกใบหนวยทรัสตและออกใบหนวยทรัสตแทน (ถามี) 

(จ) เลขที่คํารองขอใหเปล่ียนแปลงหรือจดแจงรายการในสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต 
(ถามี)  

7.1.3 สมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตใหสันนิษฐานไวกอนวาถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการ
ใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยทรัสตที่ปรากฏรายช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต หาก
ไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาทรัสตีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
แลว  

7.1.4 ทรัสตีหรือนายทะเบียนหนวยทรัสตมีสิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต ในกรณีที่การ
ถือหนวยทรัสตไมเปนไปตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เก่ียวของตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  

7.1.5 ทรัสตีหรือนายทะเบียนหนวยทรัสตจะทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต หรือใบหนวยทรัสตใหแกผูถือ
หนวยทรัสต เพื่อใหผูถือหนวยทรัสตสามารถใชอางอิงตอทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และบุคคลอื่นได  

อนึ่ง หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต หรือใบหนวยทรัสตที่จะออกใหแกผูถือหนวยทรัสตตามสัญญานี้ใหมี
รายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้  

(1) มีขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเพื่อใหผูถือหนวยทรัสตสามารถใชเปนหลักฐานแสดงสิทธิของผูถือ
หนวยทรัสต และใชอางอิงตอทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และบุคคลอื่นได 

(2) มีขอมูลของบุคคลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการกองทรัสต เชน ทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต นาย
ทะเบียนหนวยทรัสต เปนตน เพื่อใหผูถือหนวยทรัสตสามารถติดตอกับบุคคลเหลานั้นได 

(3) มีขอมูลที่แสดงวาผูถือหนวยทรัสตไมสามารถขายคืนหรือไถถอนหนวยทรัสตได และในกรณีที่มี
ขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยทรัสต ตองระบุขอจํากัดสิทธิเชนวานั้นไวใหชัดเจน 

   ตัวอยางหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตหรือใบหนวยทรัสต ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

7.1.6 ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตขอใหทรัสตีหรือนายทะเบียนหนวยทรัสตออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต
ใหมแทนหลักฐานเกาที่สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ทรัสตีตองออกหรือดําเนินการใหมีการ
ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสตภายในเวลาอันควร ทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดข้ึน (ถามี) จากการดําเนินการตามคํารองขอของผูถือหนวยทรัสตดังกลาวไดตามจริง 

7.2 การโอนและขอจํากัดการโอนหนวยทรัสต 

7.2.1 การโอนหนวยทรัสต 

ภายใตบังคับแหงขอจํากัดการโอนหนวยทรัสตตามขอ 7.2.2 แหงสัญญานี้ ผูถือหนวยทรัสตสามารถโอน
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หนวยทรัสตไดดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) วิธีการโอนหนวยทรัสตที่มีใบหนวยทรัสต 

การโอนหนวยทรัสตที่มีใบหนวยทรัสตยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหนวยทรัสต โดยระบุ
ช่ือผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอน และสงมอบใบหนวยทรัสตใหแกผูรับโอน การ
โอนหนวยทรัสตจะใชยันกองทรัสตไดเมื่อทรัสตีหรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายใหเปนนายทะเบียน
หนวยทรัสตไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหนวยทรัสตแลว แตจะใชยันบุคคลภายนอกได
เมื่อทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายใหเปนนายทะเบียนหนวยทรัสตไดลงทะเบียนการโอน
หนวยทรัสตแลว ในการนี้ หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหนวยทรัสตเห็นวาการโอนหนวยทรัสตนั้น
ไมถูกตองสมบูรณ ใหทรัสตีหรือนายทะเบียนหนวยทรัสตแจงแกผูยื่นคํารองภายในเจ็ด (7) วันนับ
แตวันที่ได รับคํารองเพื่อดําเนินการแกไข  ในกรณีที่ผู รับโอนหนวยทรัสตประสงคจะไดใบ
หนวยทรัสตใหมใหรองขอตอทรัสตี หรือนายทะเบียนหนวยทรัสตโดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือ
ของผูรับโอนหนวยทรัสตและมีพยานอยางนอยหนึ่ง (1) คนลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้น 
พรอมทั้งเวนคืนใบหนวยทรัสตเดิมหรือหลักฐานอื่นใหแกทรัสตีหรือนายทะเบียนหนวยทรัสต ใน
การนี้ หากทรัสตีหรือนายทะเบียนหนวยทรัสตเห็นวา การโอนหนวยทรัสตนั้นถูกตองตาม
กฎหมายและตามสัญญานี้ ใหทรัสตีหรือนายทะเบียนหนวยทรัสตลงทะเบียนการโอนหนวยทรัสต
ภายในเจ็ด (7) วันนับแตวันไดรับคํารองขอ และใหทรัสตีหรือนายทะเบียนหนวยทรัสตออกใบ
หนวยทรัสตใหใหมภายในหน่ึง (1) เดือนนับแตวันไดรับคํารองขอนั้น ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสีย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสต (ถามี) ตามที่ทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายใหเปนนาย
ทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(2) วิธีการโอนหนวยทรัสตในระบบไรใบหนวยทรัสต 

ผูถือหนวยทรัสตที่ประสงคจะโอนหนวยทรัสตในระบบไรใบหนวยทรัสตจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ระบุโดยนายทะเบียนหนวยทรัสต และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสต (ถามี) ตามท่ีนายทะเบียน
หนวยทรัสต และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย กําหนด 

7.2.2 ขอจํากัดการโอนหนวยทรัสต 

หนวยทรัสตของกองทรัสตที่ออกตามสัญญานี้สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแต  

(1)  การโอนหนวยทรัสตนั้นเปนเหตุใหผูถือหนวยทรัสตที่มีสัญชาติตางดาวถือหนวยทรัสตใน
กองทรัสตเกินกวารอยละส่ีสิบเกา (49) ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดทั้งหมด ตามที่
กําหนดไวในขอ 17.1.2 แหงสัญญานี้ และ  

(2)  การโอนหนวยทรัสตนั้นเปนเหตุใหสัดสวนการถือหนวยทรัสตของบุคคลใด  ผูจัดการกองทรัสต 
ทรัสตี รวมถึงกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว (ถามีการถือหนวยทรัสต) ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

8. การลงทุนของกองทรัสต 

การลงทุนของกองทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และคําส่ังที่เก่ียวของ ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแกไขเพิ่มเติมตอไป นโยบายการลงทุนมีดังตอไปนี้ 

8.1 นโยบายการลงทุนและประเภททรัพยสินหลักที่กองทรัสตจะลงทุน 
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8.1.1 การลงทุนในทรัพยสินหลักและอุปกรณโดยทางตรง 

 กองทรัสตมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินหลักประเภทอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
(รวมถึงสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย)  และทรัพยสินอันเปนสวนควบหรือเคร่ืองอุปกรณของ
อสังหาริมทรัพยดังกลาว ประเภททรัพยสินที่กองทรัสตจะลงทุน ไดแก  อาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา 
อาคารโรงงานพรอมสํานักงาน พื้นที่หลังคาหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารดังกลาว อสังหาริมทรัพยอื่นที่
เก่ียวของกับการสนับสนุนหรือสงเสริมธุรกิจพัฒนาและใหเชาอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินอื่นใดที่อาจ
สงเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต  โดยมีหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 

(1) กองทรัสตจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่เปนการไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองตองเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) เปนการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยที่มีการออก น.ส. 3 ก. 

(ข) เปนการไดมาซ่ึงสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

(2) อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนและไดมาตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด ๆ 
เวนแตผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีไดพิจารณาโดยมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรวา การอยู
ภายใตบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือการมีขอพิพาทน้ันไมกระทบตอการหาประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ และเงื่อนไขการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้นยังเปน
ประโยชนแกผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(3) การทําสัญญาเพื่อใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนนั้น ตองไมมีขอตกลงหรือขอ
ผูกพันใด ๆ ที่อาจมีผลใหกองทรัสตไมสามารถจําหนายอสังหาริมทรัพยในราคายุติธรรม (ในขณะ
ที่มีการจําหนาย) เชน ขอตกลงที่ใหสิทธิแกคูสัญญาในการซ้ืออสังหาริมทรัพยของกองทรัสตได
กอนบุคคลอ่ืน โดยมีการกําหนดราคาไวแนนอนลวงหนา เปนตน หรืออาจมีผลใหกองทรัสตมี
หนาที่มากกวาหนาที่ปกติที่ผูเชาพึงมีเมื่อสัญญาเชาส้ินสุดลง  

(4) อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองพรอมจะนําไปจัดหาประโยชน คิดเปนมูลคารวมกันไมนอยกวารอย
ละเจ็ดสิบหา (75) ของมูลคาหนวยทรัสตที่ขออนุญาตเสนอขายรวมท้ังจํานวนเงินกูยืม ทั้งนี้ 
กองทรัสตอาจลงทุนในโครงการที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จได โดยมูลคาของเงินลงทุนที่จะทําให
ไดมาและใชพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื่อนําไปจัดหาประโยชน ตองไมเกินรอยละสิบ 
(10) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต (ภายหลังการเสนอขายหนวยทรัสต) และตองแสดง
ไดวาจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกลาว โดยไมกระทบกับความอยูรอดของ
กองทรัสตดวย  

(5) อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนตองผานการประเมินมูลคาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(ก) เปนการประเมินมูลคาอยางเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเปนไปเพื่อ
วัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน เปนเวลาไมเกินหก (6) เดือน
กอนวันยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอยาง
นอยสอง (2) ราย และ 

(ข) ผูประเมินมูลคาทรัพยสินตาม (ก) ตองเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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(6) อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตไดมาตองมีมูลคารวมกันไมนอยกวาหารอยลาน (500,000,000) บาท 
ทั้งนี้ ในกรณีที่จํานวนเงินที่จะไดจากการระดมทุนผานการเสนอขายหนวยทรัสตนอยกวามูลคา
อสังหาริมทรัพยที่ประสงคจะลงทุน บริษัทฯ ตองแสดงไดวามีแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะทําให
ไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาว  

(7) ในกรณีที่กองทรัสตจะลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองโดยการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือ 
เชาอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือ
ผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน  ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีบริษัท
ประกันภัยเปนผู รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาของเจาของ
อสังหาริมทรัพย หรือผูมีสิทธิครอบครองดังกลาว หากผูจัดการกองทรัสตมิไดจัดใหมีการ
รับประกันความเสียหายเพ่ือปองกันความเสียหายเชนวา ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการ
เปดเผยความเสี่ยงใหแกผูลงทุน/ผูถือหนวยทรัสตทราบ โดยระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับผลประกอบการของกองทรัสตหากเจาของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน
หรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา ตลอดจนตองจัดใหมี
มาตรการอื่น ๆ เพื่อบรรเทาหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนกับกองทรัสตอันเนื่องมาจากการ
ลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองโดยการเชาชวงอสังหาริมทรัพยที่ผูใหเชามิไดเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ เชน จัดใหมีการจัดทําขอตกลงกระทําการจากบุคคลที่เก่ียวของเพื่อรับรองการปฏิบัติ
ตามสัญญาและชดใชคาเสียหายใหแกกองทรัสต หรือจัดใหมีขอสัญญาหรือขอตกลงที่ใหสิทธิ
กองทรัสตสามารถเขาไปแกไขการผิดสัญญาโดยตรงกับเจาของกรรมสิทธิ์ไดและเขาสวมสิทธิเปน
ผูเชาไดโดยตรง เปนตน 

(8) ในกรณีที่กองทรัสตไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และผูจัดการกองทรัสตประสงคจะจัดหา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น จ า ก อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ดั ง ก ล า ว โ ด ย ก า ร ใ ห เ ช า แ ก 
เจาของเดิม  ผูจัดการกองทรัสตตองกําหนดคาเชาที่เรียกเก็บจากเจาของเดิมในลักษณะที่เปน
ธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปนบุคคลภายนอก 

8.1.2 การลงทุนในทรัพยสินหลักและอุปกรณโดยทางออม  

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามท่ีกําหนดไวในขอ 8.1.1 แหงสัญญานี้ผานการถือหุนในบริษัทที่จัดต้ังข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต โดยการลงทุนดังกลาวตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1) กองทรัสตตองถือหุนในบริษัทดังกลาวไมนอยกวารอยละเกาสิบเกา (99) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดและไมนอยกวารอยละเกาสิบเกา (99) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น 

 (2) แสดงไดวามีมาตรการหรือกลไกที่จะทําใหทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตสามารถดูแลและควบคุม
ใหบริษัทดังกลาวมีการประกอบกิจการเปนไปตามสัญญานี้ และหลักเกณฑในประกาศ ทจ. 
49/2555 และประกาศอื่นที่เก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในทํานองเดียวกับกรณี
ที่กองทรัสตลงทุนในทรัพยสินหลักและอุปกรณโดยทางตรง 

8.1.3 ขอจํากัดการลงทุน 

กองทรัสตไมมีนโยบายในการลงทุนทรัพยสินอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพยสินที่มีการระบุไวในสัญญา
ฉบับนี้  
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8.1.4 วิธีการไดมาและจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลักและอุปกรณ  

(1) การไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักและอุปกรณ  

(ก) ในการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักแตละครั้ง ผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ขอมูลและสัญญาตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับทรัพยสินหลักและอุปกรณ (ถามี) ในเรื่องตอไปนี้  

- สภาพของอสังหาริมทรัพย เชน สภาพที่ต้ัง ทางเขาออก โอกาสในการ
จัดหารายไดและภาระผูกพันตาง ๆ ของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนตน 

- ขอมูลกฎหมายของอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุน และความสามารถของ
คูสัญญาในการเขาทํานิติกรรม ตลอดจนความครบถวน ถูกตอง และ
บังคับไดตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่เก่ียวของ  

- ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนอยูในตางประเทศ ตองตรวจสอบและ
สอบทานความสามารถของกองทรัสต ในการไดมาและถือครอง
อสังหาริมทรัพยตามกฎหมายของประเทศดังกลาว โดยตองจัดใหมี
ความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เช่ียวชาญในกฎหมายของประเทศ
นั้นประกอบการตรวจสอบและสอบทานดวย 

- ขอมูลดานการเงินของอสังหาริมทรัพยและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้น 

โดยในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา หรือผูโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเปนบุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับผู จัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีที่ปรึกษา
ทางการเงินใหความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย 

ทั้งนี้  การตรวจสอบและสอบทานทรัพยสินหลักและอุปกรณเปนไปเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  

 ประเมินมูลคาทรัพยสินหลักอยางนอยตามที่กําหนดไวในขอ 11.1 แหงสัญญานี้ 

 ในกรณีที่กองทรัสตจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในลักษณะที่เปนการ
เชาชวง จะจัดใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนจากการผิดสัญญาเชา หรือการไมสามารถบังคับตามสิทธิในสัญญา
เชา 

(ข) การไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักเพิ่มเติม ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 ในดานสาระของรายการ เปนธุรกรรมที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 

- เปนไปตามสัญญานี้และกฎหมายที่เก่ียวของ  

- เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต 

- สมเหตุสมผลและใชราคาที่เปนธรรม 
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- คาใชจายในการเขาทําธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต (ถามี) อยูใน
อัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม 

- ผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในการเขาทําธุรกรรมไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเขาทําธุรกรรมนั้น 

 ในดานระบบในการอนุมัติ ตองผานการดําเนินการดังตอไปนี้ 

- ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญานี้และ
กฎหมายที่เก่ียวของแลว 

- ในกรณีที่เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักที่มีมูลคาต้ังแตรอยละสิบ (10) 
ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ข้ึนไป  ตองได รับอนุมั ติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวย 

- ในกรณีที่เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักที่มีมูลคาต้ังแตรอยละสามสิบ 
(30) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสตข้ึนไป ตองไดรับมติของผูถือ
หนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาของทรัพยสินตามขอนี้ จะคํานวณตามมูลคาการไดมา
ซ่ึงทรัพยสินทั้งหมดของแตละโครงการท่ีทําใหกองทรัสตพรอมจะหารายได ซ่ึง
รวมถึงทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับโครงการนั้นดวย 

 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผูถือหนวยทรัสต ให
ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

- หนาที่ของผูจัดการกองทรัสตในการจัดมีใหเอกสารขอความเห็นชอบหรือ
หนังสือเชิญประชุม แลวแตกรณี แสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกรรมการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักเพิ่มเติม พรอมทั้งเหตุผลและขอมูล
ประกอบที่ชัดเจน 

- หนาที่ของทรัสตีในการเขารวมประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อใหความเห็น
เก่ียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นวาเปนไปตามสัญญานี้และ
กฎหมายที่เก่ียวของหรือไม 

(2) การจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลักและอุปกรณ  

การจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลัก ผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลัก ใหผูจัดการกองทรัสตจัดใหมีการประเมินมูลคา
ทรัพยสินหลักตามขอ 11.1 แหงสัญญานี้  

(ข) การจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลัก ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 การจําหนายไปจะกระทําโดยเปดเผย และมีสาระของรายการตามที่กําหนดใน
ขอ 8.1.4 (1) (ข) แหงสัญญานี้ และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี
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หรือการขอมติของผูถือหนวยทรัสตตามท่ีกําหนดไวในขอ 8.1.4 (1) (ข) แหง
สัญญานี้ โดยอนุโลม 

 การจําหนายทรัพยสินหลักที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ นอกจากจะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดในเรื่องการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลักที่ระบุไวในวรรคกอน ยังตอง
เปนกรณีที่เปนเหตุจําเปนและสมควร โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
(Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวย 

- การจําหนายทรัพยสินหลักกอนครบหนึ่ง (1) ปนับแตวันที่กองทรัสตไดมา
ซ่ึงทรัพยสินหลักนั้น 

- การจําหนายทรัพยสินหลักที่กองทรัสตไดมาซ่ึงกรรมสิทธิใหแกเจาของเดิม 

8.2 นโยบายการลงทุนทรัพยสินประเภทอื่นของกองทรัสต นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพยสินหลัก 

นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพยสินหลัก กองทรัสตมีนโยบายจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้  

8.2.1 ประเภทของทรัพยสินอื่นที่กองทรัสตมีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว มีดังตอไปนี้  

(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ต๋ัวเงินคลัง 

(3) พันธบัตรหรือหุนกู ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนเปนผูออก และมี
กระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก โดยไมมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนา
แฝง 

(6) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูออก ผู
รับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน โดยไมมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง  

โดยการรับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกัน แลวแตกรณี ตามขอ 8.2.1(6) นี้ ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้หรือเงินฝาก  ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนหนวย
ลงทุนของตางประเทศ ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก) เปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
กํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเปนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปน
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมตางประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพยสินที่กองทรัสตสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 
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(ค)   กองทุนรวมตางประเทศนั้นจัดต้ังข้ึนเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหนวยทรัสตของกองทรัสตอื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่จัด
ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดต้ังตามกฎหมายตางประเทศ  ไมวากองทรัสต
นั้นจะจัดต้ังในรูปบริษัท กองทรัสต หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) Real Estate Investment Trust นั้นจัดต้ังข้ึนสําหรับผูลงทุนทั่วไป  และอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานที่กํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่
เปนสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO)   

(ข) มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  หุนสามัญของบริษัทที่มีรายช่ืออยู
ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือหุนสามัญของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจ
เทียบเคียงไดกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

(ค) มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซ้ือคืนโดยผูออกตราสาร 

(10) สัญญาซ้ือขายลวงหนา เฉพาะกรณีที่ทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียงของ
กองทรัสต 

8.2.2 อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินอื่นเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศเกี่ยวกับอัตราสวนการ
ลงทุนในทรัพยสินของกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยโดยอนุโลม 

8.2.3 ในกรณีที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสตลงทุนผิดนัดชําระหนี้ หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได 
ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการตามหลักเกณฑในเรื่องเดียวกันที่กําหนดไวสําหรับกองทุนรวมทั่วไปที่ออก
ตามมาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยโดยอนุโลม 

8.3 กองทรัสตอาจลงทุนในหุนของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสตไดเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้  

8.3.1 สัญญาเชากําหนดคาเชาโดยอางอิงกับผลประกอบการของทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

8.3.2 เปนการลงทุนในหุนที่ใหสิทธิพิเศษเพื่อประโยชนในการอนุมัติการดําเนินงานบางประการของนิติบุคคล 
(Golden Share) ตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของนิติบุคคลนั้นไมเกินหนึ่ง (1) หุน 

9. การจัดหาผลประโยชนของกองทรัสต  

 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักของกองทรัสตตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

9.1 กองทรัสตจะจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลัก ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง การใหใชพื้นที่ในลักษณะ
คลายคลึงกันกับการใหเชา การใหบริการที่เก่ียวของกับการเชาหรือทรัพยสินที่ใหเชา หามมิใหกองทรัสตดําเนินการใน
ลักษณะใดท่ีเปนการใชกองทรัสตเขาดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เชน เปนผูประกอบธุรกิจโรมแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เปนตน 
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9.2 ในกรณีที่กองทรัสตจะใหเชาอสังหาริมทรัพยแกบุคคลท่ีจะนําอสังหาริมทรัพยนั้นไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสตไม
สามารถดําเนินการไดเอง เชน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน จะตองมีขอตกลงที่กําหนดคาเชาสวนใหญ
เปนจํานวนที่แนนอนไวลวงหนา และหากจะมีสวนที่อางอิงกับผลประกอบการของผูเชา จํานวนเงินคาเชาสูงสุดที่อางอิง
กับผลประกอบการนั้น จะไมเกินกวารอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเงินคาเชาที่กําหนดไวแนนอนลวงหนา 

9.3 หามมิใหผูจัดการกองทรัสตใหเชาอสังหาริมทรัพยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะนําอสังหาริมทรัพยนั้นไปใช
ประกอบธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยการใหเชาในแตละคร้ัง กองทรัสตตองจัดใหมีขอตกลง
เพื่อใหกองทรัสตสามารถเลิกสัญญาเชาไดหากปรากฏวาผูเชานําอสังหาริมทรัพยไปใชในการประกอบธุรกิจดังกลาว 

9.4 ผูจัดการกองทรัสตจะดูแลรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดีพรอมตอการจัดหารายได โดยผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่
จัดใหมีการประกันภัยในวงเงินที่ทรัสตีเห็นวาเพียงพอและเหมาะสมที่ทําใหทรัพยสินของกองทรัสตคืนกลับสภาพเดิม 
เพื่อใหกองทรัสตสามารถจัดหาผลประโยชนไดเหมือนเดิมและไดรับผลตอบแทนไมนอยกวาเดิมตลอดระยะเวลาท่ี
กองทรัสตลงทุนในทรัพยสินหลัก โดยการประกันภัยดังกลาวจะตองครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดข้ึนกับ
อสังหาริมทรัพย ในวงเงินประกันภัยซ่ึงไมนอยกวาจํานวนตนทุนทดแทนหรือตนทุนเปลี่ยนแทน (full replacement cost) 
และการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพยหรือจากการดําเนินการ
ในอสังหาริมทรัพยในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ในการพิจารณาการวงเงินประกันภัยขางตนที่จัดทําโดย
ผูจัดการกองทรัสต ทรัสตีจะไมปฏิเสธการจัดทําประกันภัยและวงเงินประกันภัยดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

9.5 ในกรณีที่กองทรัสตไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และผูจัดการกองทรัสตประสงคจะจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดิม ผูจัดการกองทรัสตตองกําหนดคาเชาที่เรียกเก็บจากเจาของเดิม
ในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางการคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปนบุคคลภายนอก  

9.6 ผูจัดการกองทรัสตจะตองดําเนินการใหอยางนอยรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมดของกองทรัสตเกิดจากการจัดหา
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต ในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่สิ้นสุดสัญญานี้  

10. การกูยืมเงินและกอภาระผูกพันของกองทรัสต 

10.1 กองทรัสตจะกูยืมเงินไดแตเฉพาะการกูยืมเงินเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

10.1.1 กูยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาซ่ึงเปนทรัพยสินหลักเพิ่มเติม 

10.1.2 กูยืมเงินเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต 

10.1.3 กูยืมเงินเพื่อนํามาใช เพื่อการดูแล  ซอมบํารุง รักษา  หรือปรับปรุงทรัพยสินของกองทรัสต  ไดแก
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสต หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพดี และพรอม
นําไปจัดหาผลประโยชน หรือสอดคลองกับสภาพตลาดหรือความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป 

10.1.4 กูยืมเงินเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซ่ึงเปนของกองทรัสตหรือที่กองทรัสตมี
สิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสตหรือสอดคลองกับสภาพตลาดหรือความ
ตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป 

10.1.5 กูยืมเงินเพื่อชําระเงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต  

10.1.6 เหตุจําเปนอื่นใดตามที่ผูจัดการกองทรัสตเห็นสมควร เพื่อบริหารจัดการกองทรัสตและเปนไปเพื่อประโยชน
ของผูถือหนวยทรัสต  

10.2 กองทรัสตสามารถกูยืมเงินไดดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
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10.2.1 การขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันภัย 
หรือบุคคลอื่นใดที่อาจสามารถใหสินเช่ือแกกองทรัสตได ทั้งนี้ โดยไมขัดกับกฎหมาย ประกาศ คําส่ังใด หรือ
หลักเกณฑใด ๆ ที่เก่ียวของที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

10.2.2 การออกตราสารหรือหลักทรัพยใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือเขาทําสัญญากูหรือสัญญาอื่นใดที่มี
ลักษณะเปนการกูยืมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่สามารถใหกูยืมไดโดยไมขัดกับกฎหมาย ประกาศ คําส่ังใด 
หรือหลักเกณฑใด ๆ ที่เก่ียวของที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

10.3 สัดสวนการกูยืมเงินของกองทรัสตตองไมเกินอัตราสวนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เวนแตการเกินอัตราสวนดังกลาว
มิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม  

  10.3.1 รอยละสามสิบหา (35) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 

10.3.2 รอยละหกสิบ (60) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ในกรณีที่กองทรัสตมีอันดับความนาเช่ือถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) ซ่ึงเปนอันดับความนาเช่ือถือคร้ังลาสุดที่ไดรับการจัดอันดับ
โดยสถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมเกินหนึ่ง (1) ปกอน
วันกูยืมเงิน 

การกูยืมเงินตามขอนี้ ใหหมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลักทรัพย หรือเขาทําสัญญา ไมวาในรูปแบบใด ที่มี
ความมุงหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริง (Substance) เขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน 

10.4 การกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่จําเปนและเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของกองทรัสตดังตอไปนี้ 

10.4.1 การกอภาระผูกพันซ่ึงเก่ียวเนื่องกับการทําขอตกลงหลักที่กองทรัสตสามารถกระทําไดตามขอกําหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 เชน การนําทรัพยสินของกองทรัสตไปเปนหลักประกันการชําระเงินกูยืมตามสัญญานี้ 

10.4.2 การกอภาระผูกพันที่เปนเร่ืองปกติในทางพาณิชย หรือเปนเร่ืองปกติในการทําธุรกรรมประเภทน้ัน 

10.5 วิธีการกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพัน  

 กองทรัสตจะกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑวิธีการกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพัน ดังตอไปนี้ 

10.5.1 ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันเหนือ
ทรัพยสินของกองทรัสต และพิจารณาถึงหลักเกณฑและวิธีการในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพัน จากน้ัน
นําเสนอตอทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป 

10.5.2 ทรัสตีเปนผูลงนามผูกพันกองทรัสตในการเขาทําสัญญาเพื่อกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของ
กองทรัสต  

10.5.3 กรณีที่กองทรัสตตองนําทรัพยสินของกองทรัสตไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินอันเปนการกอภาระผูกพัน
ใหมเหนือทรัพยสินของกองทรัสต การใหหลักประกันดังกลาวกองทรัสตตองไดรับอนุมัติโดยมติของผูถือ
หนวยทรัสต 

 ทั้งนี้ กองทรัสตไมตองไดรับอนุมัติโดยมติของผูถือหนวยทรัสต หากเปนกรณีการใหหลักประกันที่มีอยูแลว
หรือการเพิ่มวงเงินหลักประกันใหแกผูใหกูหรือเจาหนี้รายเดิมจากหลักประกันที่มีอยูแลวตามที่ไดระบุไวใน
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตหรือหนังสือช้ีชวน หรือกรณีที่ผูใหกูหรือเจาหนี้รายเดิมโอน
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สิทธิเรียกรองตามสัญญากูยืมเงิน และ/หรือ หลักประกันที่มีอยูแลวแตเดิมใหแกผูรับโอนสิทธิเรียกรองซ่ึงเปน
ผูใหกูหรือเจาหนี้รายใหม 

10.5.4 กรณีที่กองทรัสตกูยืมเงินเพื่อการดูแล ซอม บํารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพยสินของกองทรัสตตามขอ 10.1.3 
หรือตอเติม หรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซ่ึงเปนของกองทรัสตหรือที่กองทรัสตมีสิทธิการ
เชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสตตามขอ 10.1.4  ผูจัดการกองทรัสตตองคํานึงถึง
กําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  

10.6 การกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตี 

 กองทรัสตอาจกูยืมเงิน โดยการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน หรือเขาทําสัญญาที่มีลักษณะเปนการกูยืม กอภาระผูกพัน
แกทรัพยสินของกองทรัสต และ/หรือ ทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตีไดตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคําส่ังที่เก่ียวของอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

11. การประเมินมูลคาทรัพยสินและมูลคาทรัพยสินสทุธิ 

11.1 การประเมินมูลคาทรัพยสิน  

11.1.1 ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่แตงต้ังผูประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินนั้นตองเปนบุคคลที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวกับการใหความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลัก 

11.1.2 การประเมินมูลคาตองไมกระทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินรายเดียวกันติดตอกันเกินสอง (2) คร้ัง 

11.1.3 ในกรณีดังตอไปน้ี ตองประเมินมูลคาอยางเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเปนไปเพื่อ
วัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน/ผูถือหนวยทรัสต 

(1) เมื่อกองทรัสตจะไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลัก โดยใหประเมินลวงหนาไดเปนเวลาไมเกิน
หนึ่ง (1) ป 

(2) เมื่อครบกําหนดสอง (2) ปนับแตวันที่มีการประเมินมูลคาเต็มรูปแบบคร้ังลาสุด 

(3) เมื่อปรากฏเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบตอการดอยคาของ
อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

(4) เมื่อทรัสตีหรือผูสอบบัญชีของกองทรัสตรองขอ 

11.1.4 มีการสอบทานการประเมินมูลคาทุกหนึ่ง (1) ปนับแตวันที่มีการประเมินมูลคาเต็มรูปแบบคร้ังลาสุด 

11.2 มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

  11.2.1 หลักเกณฑการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)  

ผูจัดการกองทรัสตจะเปนผูจัดทําและสงรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสต ณ 
วันทําการสุดทายของแตละไตรมาส ซ่ึงผานการรับรองจากทรัสตีแลวตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในส่ีสิบหา 
(45) วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาสนั้น  

นอกจากนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะจัดทําและสงรายงานทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสต ณ 
วันทําการสุดทายของแตละเดือนใหทรัสตีตรวจสอบภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันสุดทายของแตละเดือน  
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เวนแตหากวันทําการสุดทายของเดือนใดเปนวันสิ้นไตรมาส ผูจัดการกองทรัสตจะจัดทําและสงรายงาน
ทรัพยสินสุทธิดังกลาวใหทรัสตีตรวจสอบภายในสามสิบ (30) วันนับแตวันทําการสุดทายของเดือนนั้น 

ทั้งนี้ การคํานวณและรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1) ใหใชราคาดังตอไปนี้ ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินที่กองทรัสตลงทุน  

(ก) ราคาที่ไดจากการประเมินมูลคาหรือสอบทานการประเมินมูลคาคร้ังลาสุด แลวแต
กรณี  เวนแตในกรณีที่เปนการคํานวณมูลคาในชวงเวลาต้ังแตการลงทุนในทรัพยสิน
หลักจนถึงวันกอนวันสอบทานการประเมินมูลคาคร้ังแรก  ใหใชราคาที่ไดมาซ่ึง
ทรัพยสินหลักในการคํานวณ 

 การประเมินมูลคาหรือการสอบทานการประเมินมูลคาตามวรรคหน่ึงตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตดวย 

(ข) ราคาที่เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ในกรณี
ที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจาก (ก)  

 (2) ใหใชตัวเลขทศนิยมดังตอไปนี้  

(ก) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและใชผลลัพธเปนตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตําแหนงและ
ปดเศษทศนิยมตามหลักสากล   

(ข) คํานวณมูลคาหนวยทรัสตเปนตัวเลขทศนิยมหา (5) ตําแหนงและปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แตใชผลลัพธเปนตัวเลขทศนิยมสี่ (4) ตําแหนงและตัดทศนิยมตําแหนงที่
หา (5) ทิ้ง   

ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปดเศษตามวรรคหนึ่ง ใหนําเศษนั้นรวมคํานวณเขาเปนทรัพยสินใน
กองทรัสต 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

สําหรับวิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยทรัสต ผู จัดการกองทรัสตจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอ 11.2 นี้ เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอ่ืน
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ 
และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ทั้งนี้  การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยทรัสตของกองทรัสตที่
ผูจัดการกองทรัสตประกาศเปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบ
ทานการประเมินคาคร้ังลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคาทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของ
กองท รัสต  ซ่ึ งมูลค า ดั งกล าวอาจไม ใชมู ลค าที่ จะ ซ้ือขายได จ ริ งของท รัพยสินหลั ก 
(อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 
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12. การทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

การทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสต หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

12.1 ดานสาระของรายการ ตองเปนธุรกรรมที่เขาลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ 8.1.4 (1) (ข) แหงสัญญานี้  

12.2 ดานระบบในการอนุมัติ การทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสตอื่น นอกจากที่ไดแสดงขอมูลไวอยางชัดเจนแลวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน ใหดําเนินการ
เก่ียวกับการขออนุมัติการเขาทํารายการดังตอไปนี้  

12.2.1 ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญานี้และกฎหมายที่เก่ียวของแลว 

12.2.2 ในกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวาหนึ่งลาน (1,000,000) บาท หรือต้ังแตรอยละศูนยจุดศูนยสาม (0.03) 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตข้ึนไป แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
(Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวย 

12.2.3 ในกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีมูลคาต้ังแตยี่สิบลาน (20,000,000) บาทข้ึนไป หรือเกินรอยละสาม (3) ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ตองไดรับมติของผูถือหนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีที่ธุรกรรมในขอนี้เปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลัก การคํานวณมูลคาจะคํานวณตาม
มูลคาการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินทั้งหมดของแตละโครงการท่ีทําใหโครงการน้ัน ๆ พรอมจะหา
รายได ซ่ึงรวมถึงทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับโครงการนั้นดวย 

12.3 เวนแตเปนการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตที่ได
แสดงขอมูลไวอยางชัดเจนแลวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี
หรือการขอมติของผูถือหนวยทรัสตตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 8.1.4 (1) (ข) แหงสัญญานี้โดยอนุโลม และในกรณี
ที่เปนการขอมติของผูถือหนวยทรัสต หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสตดังกลาวตองมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อประกอบการขอมติจากผูถือหนวยทรัสตดวย 

13. การทําธุรกรรมทีเ่ปนการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับทรัสตี   

13.1  ในการจัดการกองทรัสต หามมิใหทรัสตีกระทําการใดอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต ไมวาการกระทํานั้น
จะเปนไปเพื่อประโยชนของทรัสตีเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนทรัสตี 
หรือทรัสตีแสดงใหเห็นไดวาไดจัดการกองทรัสตในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของใหผูถือ
หนวยทรัสตทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยทรัสตที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคานแตอยางใด 
การเปดเผยขอมูลและการคัดคานดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

13.2 เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น การเปดเผยขอมูลในลักษณะ
ดังตอไปนี้ ใหถือเปนการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตอผูถือหนวยทรัสตหรือผูลงทุน กอนการเขาทําธุรกรรมที่เปนการ
ขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต 

13.2.1 เปนการเปดเผยผานตลาดหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวกับเร่ืองดังกลาว หรือชองทาง
อื่นใดที่ผูถือหนวยทรัสตสามารถเขาถึงขอมูลการจะเขาทําธุรกรรมไดอยางทั่วถึง 

13.2.2 มีระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลที่สมเหตุสมผล ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน 
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13.2.3 มีการเปดเผยชองทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดคานที่ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกลาวตองไม
นอยกวาสิบสี่ (14) วัน  เวนแตในกรณีที่มีการขอมติผูถือหนวยทรัสตเพื่อเขาทําธุรกรรมดังกลาว ใหการ
คัดคานกระทําในการขอมติผูถือหนวยทรัสตนั้น  

13.3 ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตแสดงการคัดคานอยางชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปดเผยตามขอ 13.2.3 ในจํานวนเกินกวา
หนึ่งในสี่ (1/4) ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมใหมีการทําธุรกรรมที่เปน
การขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสตไมได 

14. การเปดเผยขอมูลของกองทรัสต   

14.1 ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทําและเปดเผยขอมูลของกองทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย ทรัสตี และผูถือหนวยทรัสต ซ่ึงรวมถึงการจัดสงรายงานประจําปของกองทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสต
และทรัสตี พรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําป  

14.2 ในการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการกองทรัสตในการจัดทําและเปดเผยขอมูลของกองทรัสตตาม
สัญญานี้ หากผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติหนาที่บกพรอง หรือไมปฏิบัติหนาที่ โดยการไมเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ครบถวน 
เปนปจจุบัน ตามหลักเกณฑของประกาศที่เก่ียวของกําหนด หรือเปดเผยขอมูลอันเปนเท็จ ปกปดขอมูลที่ควรตองแจงให
ทราบ หรือขอความท่ีอาจทําใหสําคัญผิดเก่ียวกับการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต จนเปนเหตุใหเกิด
ความรับผิดตามกฎหมายตอกองทรัสตหรือเปนเหตุใหกองทรัสตตองรับผิดชอบในคาปรับหรือความเสียหายใดๆ ที่
เกิดข้ึนแกหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของ ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่รับผิดชอบในการชดใชคาปรับหรือความเสียหาย
ดังกลาวตอกองทรัสต หรือตอหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของที่ไดรับความเสียหายโดยตรง แลวแตกรณี 

14.3 ผูจัดการกองทรัสตตองมีหนาที่จัดทําและจัดสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
กองทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี โดยใหเปนไปตามรายละเอียดรายการและระยะเวลา ดังตอไปนี้ 

14.3.1  งบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว ใหสงตอสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในส่ีสิบหา 
(45) วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส ทั้งนี้ ยกเวนงบการเงินรายไตรมาสสี่ หากผูจัดการกองทรัสต
เลือกที่จะสงงบการเงินประจํารอบปบัญชีที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวภายในสอง (2) 
เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยผูจัดการกองทรัสตจะตองแจงลวงหนากอนการดําเนินการ
ภายในสามสิบ (30) วันนับแตวันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

14.3.2 งบการเงินประจํารอบปบัญชีที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวใหสงตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
และทรัสตี ภายในสอง (2) เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี   ทั้งนี้ ยกเวนกรณีที่ผูจัดการกองทรัสต
เลือกที่จะสงงบการเงินรายไตรมาสสี่ ภายในส่ีสิบหา (45) วันนับแตวันสุดทายของไตรมาสส่ี ใหระยะเวลาใน
การจัดสงงบการเงินประจํารอบปบัญชีขยายเปนสาม (3) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

14.3.3  แบบแสดงรายการขอมูลประจําปใหสงตอสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสาม (3) เดือนนับแตวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี  

14.3.4 รายงานประจําปและหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปใหสงสําเนาตอสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ไมชา
กวาวันที่สงใหผูถือหนวยทรัสต แตไมเกินสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

ทั้งนี้ ในการจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงินของกองทรัสต ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแตละลักษณะ นอกจากนี้ ในการนําสงงบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทาน
แลว และงบการเงินประจํางวดรอบปบัญชีที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวตามขอ 14.3.1 และ ขอ 
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14.3.2 นั้น ผูจัดการกองทรัสตจะเลือกนําสงตามรายละเอียดที่กําหนดไวโดยคํานึงถึงความสอดคลองของรูปแบบในการ
นําสงเพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกันอยางสม่ําเสมอ 

14.4 ในกรณีที่กองทรัสตมีการลดเงินทุนชําระแลว  ใหผูจัดการกองทรัสตรายงานมูลคาที่ตราไวของหนวยทรัสตภายหลังจาก
การลดทุนชําระแลว ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบหา (15) วันนับแตวันที่ดําเนินการลดทุนแลวเสร็จ  

14.5 ใหผูจัดการกองทรัสตจัดทําและสงรายงานการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบหา (15) วันนับแตวันที่ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้น โดยรายงานดังกลาวตอง
มีสาระสําคัญอยางนอยดังตอไปนี้  

14.5.1   รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย ซ่ึงตองระบุสาระสําคัญอยางนอยเก่ียวกับช่ือ ที่ต้ัง ประเภทการใชงาน 
ขนาดพื้นที่ และภาระผูกพันตาง ๆ 

14.5.2   วันที่และราคาที่ไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย รวมทั้งช่ือผูขาย ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

14.5.3   วันที่และราคาที่จําหนายอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต รวมทั้งช่ือผูซ้ือ ผูเชา หรือผูรับโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสต  

14.5.4   วันที่ ราคา และวิธีการประเมินมูลคาที่ไดจากรายงานการประเมินมูลคาของผูประเมินมูลคาทรัพยสิน รวมท้ัง
ช่ือผูประเมินมูลคาทรัพยสิน  

14.5.5   ในกรณีที่เปนการจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย หากราคาท่ีจําหนายตํ่ากวาราคาประเมินสูงสุดที่ผูประเมิน
มูลคาทรัพยสินไดจัดทําข้ึนลวงหนากอนการจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยเปนเวลาไมเกินหนึ่ง (1) ปเกินกวา
รอยละหา (5) ใหแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลของการจําหนายในราคาดังกลาวไวดวย 

14.5.6   ในกรณีที่เปนการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย หากราคาที่ไดมาสูงกวาราคาประเมินตํ่าสุดที่ผูประเมินมูลคา
ทรัพยสินไดจัดทําข้ึนลวงหนากอนการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเปนเวลาไมเกินหนึ่ง (1) ปเกินกวารอยละหา 
(5) ใหแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไดมาในราคาดังกลาวไวดวย 

14.6 ในกรณีที่กองทรัสตมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ใหผูจัดการกองทรัสตจัดทํารายงานความ
คืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนับแตวันที่มีการลงทุนในทรัพยสินนั้น และสงรายงานดังกลาว
ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสามสิบ (30) วันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนั้น โดยการ
รายงานความคืบหนาของการกอสรางนี้ ตองมีรายละเอียดขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

14.6.1 ขอมูลความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพย  

14.6.2  ในกรณีที่การกอสรางไมเปนไปตามแผนที่วางไว ใหระบุแนวทางแกไขและผลกระทบที่กองทรัสตไดรับหรือ
อาจไดรับไวดวย 

 เมื่ออสังหาริมทรัพยดังกลาวกอสรางแลวเสร็จและพรอมจะนําไปจัดหาผลประโยชน  ใหผูจัดการกองทรัสต
จัดทําและสงรายงานความคืบหนาของการกอสรางโดยระบุขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการกอสรางที่แลวเสร็จ 
เชน วันที่กอสรางแลวเสร็จ เปนตน  และสงรายงานดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบ (30) วันนับ
แตกอสรางแลวเสร็จและพรอมจะนําไปจัดหาผลประโยชน 

14.7 เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ ใหผูจัดการกองทรัสตรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. โดยไมชักชา  

 14.7.1 เหตุการณที่อาจสงผลกระทบใหตองเลิกกองทรัสต 
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14.7.2 เหตุการณที่สัญญานี้กําหนดใหเปนเหตุแหงการเลิกกองทรัสต หรือเหตุการณอื่นที่ทําใหทราบกําหนดการเลิก
กองทรัสตลวงหนา   

14.8 นอกจากการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดขางตนแลว ในกรณีที่มีประกาศ หรือคําส่ังใดของตลาดหลักทรัพย และ/หรือ 
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล หรือนําสงสารสนเทศใดอันเก่ียวกับการ
บริหารจัดการกองทรัสต และการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต ใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติตามประกาศ หรือ
คําส่ังดังกลาวดวย   

15. การจายประโยชนตอบแทนแกผูถอืหนวยทรัสต 

15.1 ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละเกาสิบ (90) ของกําไรสุทธิที่
ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยประโยชนตอบแทนที่จะจายใหแกผูถือหนวยทรัสตนั้นแบงเปน ประโยชนตอบแทน
สําหรับรอบปบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชนตอบแทนระหวางกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต
ละไตรมาส ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมเกินสี่ (4) คร้ังตอรอบปบัญชี  
เวนแตกรณีที่กองทรัสตมีการเพิ่มทุน กองทรัสตอาจจายผลประโยชนตอบแทนเกินกวาส่ี (4) คร้ังตอรอบปบัญชีได เพื่อ
เปนประโยชนของผูถือหนวยทรัสตเดิม (โดยจะเร่ิมจายประโยชนตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต 
หากกองทรัสตมีกําไรเพียงพอที่จายประโยชนตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว)  

อนึ่ง กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวตามขอนี้ใหหมายถึงกําไรสุทธิที่อางอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต  ซ่ึงสามารถหักการ
ชําระคืนเงินตนจากการกูยืม และภาระผูกพันอื่นที่ถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถามี)  

15.2 ในกรณีที่กองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต  

15.3 ในกรณีที่มีการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจัดการกองทรัสตจะ
ประกาศจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสตและปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อระบุช่ือผูถือหนวยทรัสตที่
มีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทน และจะดําเนินการจายประโยชนตอบแทนดังกลาวใหแกผูถือหนวยทรัสตภายใน
กําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

15.3.1 ประโยชนตอบแทนสําหรับรอบปบัญชี (Year-End Distribution)  

 ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนสําหรับรอบปบัญชี (Year-End Distribution) ภายในเกาสิบ 
(90) วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี โดยจะจายภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบ (30) วันนับแตวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อกําหนดสิทธิผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทน 

15.3.2 ประโยชนตอบแทนระหวางกาลในแตละไตรมาส (Interim Distribution)  

 ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนระหวางกาลในแตละไตรมาส (Interim Distribution) (หากมี) 
ภายในเกาสิบ (90) วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับไตรมาสลาสุดกอนจายประโยชนตอบแทน 
โดยจะจายภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบ (30) วันนับแตวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

 ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทนระหวางกาล การกําหนดอัตราการจายประโยชนตอบแทนจะข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทรัสต ซ่ึงหากประโยชนตอบแทนที่จะประกาศจายตอหนวยทรัสตระหวางรอบ
ไตรมาสใดมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับศูนยจุดหนึ่งศูนย (0.10) บาท ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิที่จะไม
จายประโยชนตอบแทนในคร้ังนั้น และใหสะสมประโยชนตอบแทนดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับประโยชน
ตอบแทนที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 
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 สําหรับนโยบายการจายประโยชนตอบแทนดังกลาว ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว
ในสัญญานี้ เวนแตกรณีที่ สํานักงาน ก.ล.ต.  และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฏหมาย ไดแกไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น ผูจัดการกองทรัสต
จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

15.4 ในการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

15.4.1 ผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนตองเปนผูถือหนวยทรัสตที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผู
ถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อการจายประโยชนตอบแทน ตาม
สัดสวนการถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสตแตละราย หากปรากฏวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกัน
ใดถือหนวยทรัสตของกองทรัสตเกินกวาอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนเฉพาะในสวนที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

15.4.2 ผูจัดการกองทรัสตจะประกาศการจายประโยชนตอบแทน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อสิทธิใน
การรับประโยชนตอบแทนและอัตราประโยชนตอบแทน ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย และ
อาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

(1) สงหนังสือแจงผูถือหนวยทรัสตที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ณ 
วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต หรือ 

(2) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของผูจัดการกองทรัสต หรือ 

(3) ประกาศผานเว็บไซตของผูจัดการกองทรัสต หรือ 

(4) ประกาศในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่ง (1) ฉบับ 

15.4.3 ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหมีการหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละสิบ (10) หรืออัตราอื่นตามที่
กฎหมายกําหนดของผลประโยชนตอบแทนที่จายใหแกผูถือหนวยทรัสตประเภทบุคคลธรรมดา   

15.4.4 ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหมีการจายประโยชนตอบแทนเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือ
หนวยทรัสต และสงทางไปรษณียตามท่ีอยูที่ผูถือหนวยทรัสตระบุไวในใบจองซ้ือหนวยทรัสต หรือนําเงินฝาก
เขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยทรัสตตามท่ีแจงไว โดยผูถือหนวยทรัสตจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียม 
คาใชจายในการโอนเงินที่เกิดข้ึน และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (ถามี) โดยผูจัดการกองทรัสตจะ
หักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวจากจํานวนเงินที่จะสงให 

15.4.5 ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตไมใชสิทธิขอรับประโยชนตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหเงินดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต โดยผูจัดการกองทรัสตจะ
ไมนําประโยชนตอบแทนจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทรัสต 

16. การขอมติและการประชุมผูถือหนวยทรัสต 

16.1 วิธีการขอมติ  

การขอมติเพื่ออนุมัติในเร่ืองใด ๆ ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทรัสตตามที่สัญญานี้และ
พระราชบัญญัติทรัสตกําหนดนั้น ใหกระทําดวยวิธีการจัดประชุมผูถือหนวยทรัสตเทานั้น  
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16.2 เหตุในการขอมติ  

เหตุในการขอมติจากผูถือหนวยทรัสตมีดังตอไปนี้ 

16.2.1 การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยหลักที่มีมูลคาต้ังแตรอยละสามสิบ (30) ของมูลคาทรัพยสินรวมของ
กองทรัสต  

16.2.2 การออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพยประเภทหนี้ หรือการกูยืมเงินที่กองทรัสตตองจัดหาหลักประกันตามที่
กําหนดไวในขอ  10.5.3 

16.2.3 การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตที่มิไดระบุไวเปนการลวงหนาในสัญญานี้ 

16.2.4 การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปของกองทรัสต 

16.2.5 การทําธุรกรรมกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตซ่ึงมีขนาดรายการต้ังแต
ยี่สิบลาน (20,000,000) บาท หรือเกินกวารอยละสาม (3) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา 

16.2.6 การเปล่ียนแปลงประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหผูถือหนวยทรัสต 

16.2.7 การเปล่ียนแปลงทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสต  

16.2.8 การแกไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิผูถือหนวยทรัสตอยางมีนัยสําคัญ 

16.2.9 การเลิกกองทรัสต 

16.2.10 กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู จัดการกองทรัสตเห็นวาเปนกรณีจําเปนหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องใหผูถือ
หนวยทรัสตพิจารณาและมีมติในเรื่องดังกลาว 

16.3 หนาที่ของผูจัดการกองทรัสตในการจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสต 

  ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตอยางนอยดังตอไปนี้ 

16.3.1 การประชุมสามัญประจําปซ่ึงตองจัดใหมีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของกองทรัสต  

16.3.2 การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใชการประชุมสามัญประจําปซ่ึงจะจัดใหมีข้ึนเมื่อมีรายการ
หรือเหตุที่กําหนดไวดังตอไปนี้  

(1) เมื่อผูถือหนวยทรัสตซ่ึงถือหนวยทรัสตรวมกันไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหนวยทรัสต
ที่ จําหนายไดแลวทั้งหมด เขาช่ือกันทําหนังสือขอใหผู จัดการกองทรัสตเรียกประชุมผูถือ
หนวยทรัสต โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไวอยางชัดเจนในหนังสือนั้น ทั้งนี้ เมื่อมีผูถือ
หนวยทรัสตเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหมีการเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตแลว ใหผู จัดการ
กองทรัสตจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตไดรับหนังสือจากผูถือ
หนวยทรัสต 

(2) ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวาเปนกรณีจําเปนหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองใหที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตพิจารณาและมีมติในเรื่องนั้น ใหผู จัดการกองทรัสตจัดใหมีการประชุมผูถือ
ห น ว ย ท รั ส ต ภ า ย ใ น ห นึ่ ง  (1 ) เ ดื อ น นั บ แ ต ไ ด รั บ ห นั ง สื อ จ า ก ท รั ส ตี  ทั้ ง นี้ 
ไมตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผูจัดการกองทรัสตถึงเหตุจําเปนดังกลาว 
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(3) ในกรณีอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเห็นวาเปนกรณีจําเปน หรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองใหที่ประชุมผู
ถือหนวยทรัสตพิจารณาและมีมติในเร่ืองนั้นเพื่อประโยชนในการจัดการกองทรัสต ทั้งนี้ ไมตัด
สิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผูจัดการกองทรัสตถึงเหตุจําเปนดังกลาว 

ใหผูจัดการกองทรัสตดําเนินการตามข้ันตอนในการเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตตามที่กําหนดไวในขอ 16.4 
แหงสัญญานี้  

16.4 การเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสต  

การเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสต ใหผูจัดการกองทรัสตจัดทําหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของผูจัดการกองทรัสตในเรื่องดังกลาว ซ่ึงรวมถึง
ผลกระทบที่ผูถือหนวยทรัสตอาจไดรับจากการลงมติในเรื่องนั้น  และจัดสงใหผูถือหนวยทรัสตทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) 
วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอยหนึ่ง (1) ฉบับไมนอยกวา
สาม (3) วันกอนวันประชุมดวย 

สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานของทรัสตี หรือของผูจัดการกองทรัสต
หรือจังหวัดใกลเคียง 

ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตมิไดดําเนินการเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตภายในระยะเวลาหน่ึง (1)  เดือนนับแตวันที่
ไดรับหนังสือจากผูถือหนวยทรัสตตามท่ีกําหนดไวในขอ 16.3.2 (1) แหงสัญญานี้ และ/หรือ ทรัสตีตามท่ีกําหนดไวในขอ 
16.3.2 (2) แหงสัญญานี้ แลวแตกรณี ใหทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตไดโดยใหปฏิบัติตามวิธีการเรียก
ประชุมที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งของขอนี้โดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึน (ถามี) จากการจัด
ประชุมผูถือหนวยทรัสตแทนผูจัดการกองทรัสตดังกลาวไดตามจริง 

16.5 องคประชุมและประธานในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต  

การประชุมผูถือหนวยทรัสต ตองมีผูถือหนวยทรัสตมาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนผูถือหนวยทรัสตทั้งหมด และตองมีหนวยทรัสตนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจํานวน
หนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหนวยทรัสตคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหนวยทรัสต
ซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดเอาไวในวรรคหน่ึง หากวาการประชุมผูถือหนวยทรัสตนั้นได
เรียกนัดเพราะผูถือหนวยทรัสตรองขอตามที่กําหนดไวในขอ 16.3.2 (1) แหงสัญญานี้ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการ
ประชุมผูถือหนวยทรัสตนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหนวยทรัสตรองขอตามที่กําหนดไวในขอ 16.3.2 (1) แหง
สัญญานี้ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ใน
การประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ทั้งนี้ ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทรัสต และประกาศท่ีเก่ียวของ ใหทรัสตีแตงต้ังบุคคลหนึ่งเพื่อทําหนาที่เปน
ประธานในท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต การพิจารณาของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตในวาระใดที่ประธานในท่ีประชุมผูถือ
หนวยทรัสตมีสวนไดเสีย ใหประธานออกจากการประชุมในวาระน้ัน และใหผูจัดการกองทรัสตนําเสนอรายช่ือบุคคล
เพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตพิจารณาแตงต้ังใหเปนประธานในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตในวาระน้ัน ๆ 

หากการประชุมผูถือหนวยทรัสตในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตมีสวนไดเสีย ใหทรัสตีหรือ
ผูจัดการกองทรัสตและตัวแทนของทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผูจัดการกองทรัสตและตัวแทนของทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตเปนผูถือหนวยทรัสต)  ในกรณีที่ทรัสตีมีสวนไดเสียใน
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วาระใด ใหผูจัดการกองทรัสตนําเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตพิจารณาแตงต้ังใหเปนประธานในที่
ประชุมผูถือหนวยทรัสตในวาระนั้นๆ  ในกรณีที่ทั้งทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตมีสวนไดเสียในวาระใด  ใหที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตพิจารณาแตงต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุม 

อนึ่ง ประธานในท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตใหมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ควบคุมดูแลการดําเนินการประชุมโดยทั่วไปใหมีความเรียบรอย 

(2) กําหนดใหใชวิธีการอื่นใดในการดําเนินการประชุมผูถือหนวยทรัสตตามท่ีประธานในที่ประชุมจะพิจารณา
เห็นสมควร หรือจําเปนเพื่อใหการประชุมผูถือหนวยทรัสต ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติ
ในเรื่องตาง ๆ เปนระเบียบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อใหการประชุมผูถือหนวยทรัสตตามพระราชบัญญัติทรัสตและประกาศที่เก่ียวของมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรือการพิจารณาในท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตในเรื่องใด ๆ ได 

(4) ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตเทากัน ใหประธานในที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตมีเสียงช้ีขาด โดยการใชอํานาจในการตัดสินช้ีขาดของประธานในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตใน
กรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเทากันนี้ ใหเปนที่สุด 

16.6 วิธีการมอบฉันทะ 

 ในการประชุมผูถือหนวยทรัสต ผูถือหนวยทรัสตอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมได โดยในการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสต ใหผูจัดการกองทรัสตจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือ
หนวยทรัสต 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานในที่ประชุม หรือผูที่ประธานในท่ีประชุมมอบหมาย ณ ที่ประชุมกอนเร่ิม
การประชุม 

16.7 วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผูถือหนวยทรัสตมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หนวยทรัสตที่ตนถือ โดยผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตองไมเปนผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

16.8 มติของผูถือหนวยทรัสต  

เวนแตสัญญานี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น มติของผูถือหนวยทรัสตใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

16.8.1   ในกรณีทั่วไปใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

16.8.2   ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลักที่มีมูลคาต้ังแตรอยละสามสิบ (30) ของมูลคาทรัพยสิน
รวมของกองทรัสต 

(2) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตที่มิไดระบุไวเปนการลวงหนาในสัญญานี้ 

(3) การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปของกองทรัสต 
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(4)  การทําธุรกรรมกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต ซ่ึงมีขนาด
รายการต้ังแตยี่สิบลาน (20,000,000) บาท หรือเกินกวารอยละสาม (3) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทรัสต แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา 

(5) การเปล่ียนแปลงประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหผูถือหนวยทรัสต 

(6) การเปล่ียนแปลงทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสต 

(7) การแกไขเพิ่มเติมสัญญากอต้ังทรัสตนี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถือหนวยทรัสตอยางมีนัยสําคัญ 

(8) การเลิกกองทรัสต 

อนึ่ง มติของผูถือหนวยทรัสตที่จะเปนผลใหกองทรัสตหรือการจัดการกองทรัสตมีลักษณะที่ขัดหรือแยงกับ
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรือหลักเกณฑอื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย  หรือ
พระราชบัญญัติทรัสต ใหถือวามตินั้นไมมีผลบังคับ  

16.9 การจัดทํารายงานการประชุมผูถือหนวยทรัสต 

ใหผูจัดการกองทรัสตจัดทํารายงานการประชุมและมติของผูถือหนวยทรัสตแตละคร้ัง โดยใหประธานในที่ประชุมของ
การประชุมแตละครั้งเปนผูลงนามรับรองความถูกตองของรายงานนั้น ทั้งนี้ ใหคาใชจายสําหรับการจัดทํารายงานการ
ประชุมเปนคาใชจายของกองทรัสต 

17. การจํากัดสิทธใินการรับประโยชนตอบแทน การจัดการกับประโยชนตอบแทน และสทิธิออกเสียงลงคะแนนของผูถือ
หนวยทรัสต 

17.1 ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยทรัสตของกองทรัสต 

17.1.1 การจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด ทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสตอยูในบังคับที่
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดสรรหนวยทรัสต และ อัตรา ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลวแตกรณี  

17.1.2 กรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะลงทุนจะต้ังอยูในประเทศไทย ซ่ึงมีขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับอสังหาริมทรัพยนั้นกําหนดสัดสวนการลงทุนของผูลงทุนตางดาวไวไมใหเกินรอยละส่ีสิบเกา (49) ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงจะไมจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูลงทุนตางดาวเกินรอยละส่ีสิบเกา (49) ของจํานวนหนวยทรัสตที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทรัสต  

17.1.3 ในกรณีที่บุคคลใดถือหนวยลงทรัสตเกินกวาสัดสวนการถือหนวยทรัสตตามท่ีกําหนดไวในขอ 17.1.1 หรือ ขอ 
17.1.2 แหงสัญญานี้ ผูจัดการกองทรัสตจะตองดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในหา (5) วันทําการนับแตวันที่ผูจัดการกองทรัสตรูหรือควรรูถึง
เหตุดังกลาว  

(2) แจงใหบุคคลดังกลาวทราบโดยไมชักชาถึงขอจํากัดสิทธิเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนและการ
รับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดไวในสัญญานี้ 

(3) แจงใหบุคคลดังกลาวหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว จําหนายหนวยทรัสตในสวนที่
เกินกวารอยละหาสิบ (50) หรือเกินกวารอยละส่ีสิบเกา (49) สําหรับผูลงทุนตางดาว ของจํานวน
หนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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17.2 ขอจํากัดสิทธิในการรับประโยชนตอบแทน และการจัดการกับประโยชนตอบแทน  

ผูถือหนวยทรัสตหรือกลุมบุคคลเดียวกันของผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลวแตกรณี มี
ขอจํากัดสิทธิในการรับประโยชนตอบแทน โดยผูถือหนวยทรัสต หรือกลุมบุคคลเดียวกันของผูถือหนวยทรัสตดังกลาว จะ
ไดรับประโยชนตอบแทนเพียงเทาที่เปนไปตามสัดสวนการถือหนวยทรัสตในสวนที่อยูในอัตราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลวแตกรณี กําหนด และผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีการคํานวณหา
จํานวนหนวยทรัสตที่มีสิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนของผูถือหนวยทรัสตแตละรายที่อยูในกลุมบุคคลนั้น โดยจะ
ใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสตแตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ
การจายประโยชนตอบแทน  

ทั้งนี้ เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น สวนประโยชนตอบแทนที่ไมอาจจาย
แกผูถือหนวยทรัสตดังกลาวนั้น ใหตกเปนของผูถือหนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต โดยผูจัดการ
กองทรัสตจะพิจารณาจัดสรรผลประโยชนดังกลาวใหแกผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับในคราวนั้น หรือในคราวอื่น 

17.3 ขอจํากัดสิทธิในการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถือหนวยทรัสต  

  ผูถือหนวยทรัสตดังตอไปนี้มีขอจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

17.3.1 ผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ทจ. 
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลวแตกรณี หรือในสัดสวนอื่นใดตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะไดประกาศกําหนด หรือแกไขเพิ่มเติมตอไป ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกินกวาอัตรา
หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว 

17.3.2 ผูถือหนวยทรัสตที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ 

18. ทรัสต ี

18.1 การแตงต้ังทรัสตีและคาตอบแทนทรัสตี  

18.1.1 การแตงต้ังทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ไดรับแตงต้ังใหเปนทรัสตีของกองทรัสตตามสัญญานี้  การ
เปล่ียนแปลงทรัสตีหรือการแตงต้ังทรัสตีเพิ่มเติม หรือการแตงต้ังทรัสตีรายใหมแทนรายเดิมที่ลาออกหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุก็ใดก็ตาม จะตองไดรับมติของผูถือหนวยทรัสตตามขอ 16.8.2 (6) แหง
สัญญานี้เทานั้น การท่ีทรัสตีเขาทําสัญญานี้หรือการเขาเปนทรัสตีของกองทรัสตมิไดเปนการใหหลักประกัน
รายไดหรือการปฏิบัติตามสัญญาของบรรดาผูเชาไมวารายใดสําหรับการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสต  

  18.1.2 คาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมของทรัสตี 

คาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมของทรัสตีใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 20.1 แหงสัญญานี้ 

18.2 สิทธิ หนาที่และความรับผิดของทรัสตี 

ภายใตบังคับแหงสัญญานี้ ทรัสตีมีสถานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมท้ังมีสิทธิตาม
กฎหมายเหนือกองทรัสตในฐานะผูเปนเจาของทรัพยสินหรือผูมีสิทธิเหนือทรัพยสิน และทรัสตีมีสิทธิ หนาที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการกองทรัสตตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต ประกาศ สร. 26/2555 
และประกาศ กร. 14/2555  
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อนึ่ง รายการเก่ียวกับสิทธิ หนาที่และความรับผิดของทรัสตีมีดังตอไปนี้ 

สิทธ ิ

18.2.1 นอกเหนือจากคาตอบแทนของทรัสตีตามสัญญานี้แลว ใหทรัสตีมีสิทธิถือหนวยทรัสตไดโดยเปนไปตาม
ขอจํากัดสิทธิในการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถือหนวยทรัสตตามท่ีกําหนดไวในขอ 17 แหงสัญญานี้  

18.2.2 การมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต 

การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสตเปนเร่ืองเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตมิได เวนแต  

(1) การทําธุรกรรมที่มิใชเร่ืองที่ตองทําเฉพาะตัวและไมจําเปนตองใชวิชาชีพเย่ียงทรัสตี 

(2) การทําธุรกรรมที่โดยทั่วไปผูเปนเจาของทรัพยสินซ่ึงมีทรัพยสินและวัตถุประสงคของการจัดการใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสตจะพึงกระทําในการมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน 

(3) ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพยสิน การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต หรือ
การปฏิบัติงานดานการสนับสนุนใหบริษัทในเครือของทรัสตีหรือผูอื่นดําเนินการได  

(4) เร่ืองอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการตามที่กําหนดไวในสัญญานี้หรือ
หลักเกณฑในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรือ
ประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดที่เก่ียวของ 

เมื่อทรัสตีมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตตามขอกําหนดแหงสัญญานี้แลว นอกเหนือจากเร่ืองที่ผูจัดการ
กองทรัสตเปนผูดําเนินการตามสัญญานี้หรือหลักเกณฑในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 
และประกาศ สช. 29/2555 หรือประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดที่เก่ียวของ  ใหทรัสตีเลือกผูรับมอบหมายดวย
ความรอบคอบและระมัดระวัง และตองกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอยางเพียงพอ ดวยความ
ระมัดระวังและความเอาใจใส โดยตองกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดังนี้ 

ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต ทรัสตีจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้  

(1) การคัดเลือกผูที่สมควรไดรับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพรอมดานระบบงานและบุคลากร
ของผูที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชนของผูรับมอบหมายงานและ
กองทรัสต 

(2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผูไดรับมอบหมายงาน 

(3) การดําเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏวาผูที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสมที่จะไดรับมอบหมายงาน
อีกตอไป 

ทรัสตีสามารถมอบหมายงานการเก็บรักษาทรัพยสิน การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต หรือการ
ปฏิบัติการดานงานสนับสนุนได ซ่ึงในการมอบหมายงานดังกลาวทรัสตีจะมอบหมายใหบุคคลดังตอไปนี้  

(1) การเก็บรักษาทรัพยสิน ตองเปนการมอบหมายใหผูที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม   
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(ข) ผูรับฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคล  

(ค) ทรัสตีรายอื่น 

(ง) ผูรับฝากทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทรัสตได
ลงทุนไว หรือของประเทศที่ผูรับฝากทรัพยสินต้ังอยู 

(2) การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต ตองเปนการมอบหมายใหผูที่สามารถประกอบธุรกิจนาย
ทะเบียนหนวยทรัสตได 

ในการมอบหมายงานที่กลาวมาขางตนนี้ ทรัสตีจะตองมอบหมายงานในลักษณะที่ทําใหมั่นใจไดวาการ
บริหารจัดการกองทรัสตจะสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ไมเกิดผลเสียหายตอกองทรัสต และทรัสตีจะ
ยังคงรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแกกองทรัสต ตามท่ีพระราชบัญญัติทรัสตกําหนด  

18.2.3  ทรัสตีสามารถใชประโยชนจากและดําเนินการใดๆ โดยอาศัย 

(1) ความเห็นหรือคําแนะนําจากท่ีปรึกษากฎหมายในการตีความสัญญานี้ หรือเอกสารอื่นใด (ไมวา
จะเปนเอกสารที่จัดทําข้ึนตามขอกําหนดแหงกฎหมายหรือไมก็ตาม) รวมทั้งความเห็นหรือ
คําแนะนําโดยทั่วไปที่เก่ียวกับกองทรัสต 

(2) คําแนะนํา ความเห็น คําช้ีแจง หรือขอมูล  จากวาณิชธนกิจ นักการบัญชี ผูตรวจ สอบบัญชี ผู
ประเมินมูลคาทรัพยสิน และบุคคลอื่นใดที่ทรัสตีขอคําปรึกษา  และผูที่ทรัสตีเช่ือโดยสุจริตวาเปน
ผูเช่ียวชาญในเร่ืองที่ทรัสตีขอคําปรึกษานั้น 

(3) เอกสารที่ทรัสตีเช่ือโดยสุจริตวาเปนเอกสารตนฉบับอันถูกตองแทจริง หรือสําเนาเอกสารอันแสดง
ถึงการที่ผูถือหนวยทรัสตแตงต้ังบุคคลใหเปนตัวแทนในการดําเนินการใด ๆ อันเก่ียวของกับ
กองทรัสต และ 

(4) เอกสารอื่นใดที่ทรัสตีไดรับและเกี่ยวของกับกองทรัสตซ่ึงทรัสตีมีเหตุอันสมควรที่จะใชเอกสาร
เหลานั้น 

 อนึ่ง ทรัสตีไมตองรับผิดหากวาทรัสตีไดกระทําการ หรืองดเวนกระทําการโดยสุจริตโดยอาศัยความเห็น 
คําแนะนํา คําช้ีแจง ขอมูลหรือเอกสารที่ทรัสตีไดรับตามขอนี้ โดยไดใชความระมัดระวังเย่ียงผูมีวิชาชีพและ
ความชํานาญในการพิจารณาแลว ทั้งนี้ ทรัสตีจะตรวจสอบการลงลายมือช่ือใด ๆ ในเอกสารที่เก่ียวของกับ
กองทรัสตที่ตนไดรับ หากมีเหตุผลใหสงสัยถึงความถูกตองแทจริงของลายมือช่ือเชนวานั้น 

18.2.4 การตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการดําเนินการตามขอบเขตอํานาจหนาที่ซ่ึงไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
และ/หรือ พระราชบัญญัติทรัสต และประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ หากทรัสตีไดกระทําไปดวย
ความสุจริตแลว ใหถือเปนที่สุด อนึ่ง ในการตีความวาทรัสตีมีอํานาจดําเนินการใดที่เก่ียวของกับกองทรัสต
หรือไมนั้น หากสัญญานี้ และ/หรือพระราชบัญญัติทรัสต ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอื่นใด
มิไดกําหนดไวอยางแจงชัด ใหตีความในลักษณะที่เปนการใหอํานาจแกทรัสตีในการดําเนินการใดที่เก่ียวของ
กับกองทรัสตเพื่อประโยชนสูงสุดของกองทรัสตได 

18.2.5 สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสตของทรัสตี 

(1) การจัดการกองทรัสตและการมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามสัญญานี้ หากมี
คาใชจายหรือทรัสตีตองชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหกับบุคคลภายนอกดวยเงินหรือทรัพยสินที่
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เปนสวนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเปนอันสมควร ใหทรัสตีมีสิทธิไดรับเงินหรือ
ทรัพยสินคืนจากกองทรัสตได เวนแตสัญญานี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น  

 สิทธิในการไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสตตามท่ีกลาวมาขางตนนี้ใหหมายความรวมถึง
แตไมจํากัดเพียง คาใชจาย คาธรรมเนียมศาล คาใชจายในการวาจางทนายความ หรือที่ปรึกษา
กฎหมายซ่ึงทรัสตีไดวาจางตามท่ีสมควรแกกรณีเมื่อพิจารณาถึงความจําเปนเพื่อประโยชนสูงสุด
ของกองทรัสต และความรูความสามารถของทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ 
เงินชดใชตามขอนี้ใหรวมถึง คาใชจายในการทวงถาม การดําเนินคดี และการบังคับคดี ในจํานวน
ที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจํานวนที่ไดจายไปตามความเปนจริง ตลอดจนการรับผิด
ชดใช จากทรัพยสินของกองทรัสตสําหรับความรับผิดใด ๆ อัน ทรัสตีไดกอใหเกิดข้ึน อันเปนผล
มาจากการที่ทรัสตีไดปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจของทรัสตีอยางถูกตองเหมาะสม ตามสัญญานี้ 
และตามพระราชบัญญัติทรัสตตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ ในจํานวนที่ไมเกินมูลคา
ทรัพยสินรวมของกองทรัสต  

 ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทรัสต เงินชดใชความเสียหายและการรับผิดชดใชตามขอนี้ ให
รวมถึงความรับผิดอันเปนผลมาจากการกระทํา หรือการงดเวนการกระทําใด ๆ ของผูที่ทรัสตีได
มอบอํานาจ หรือตัวแทนซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากทรัสตีดวย 

(2) สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสตตามที่กําหนดไวใน (1) ของขอนี้ ยอมเปน
บุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยูกอนผูถือหนวยทรัสตและบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือ
กองทรัสต และเปนสิทธิที่อาจบังคับไดในทันทีโดยไมจําตองรอใหมีการเลิกทรัสต และในกรณีที่มี
ความจําเปนตองเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินในกองทรัสตเพื่อใหมีเงินหรือทรัพยสินคืน
แกทรัสตี ใหทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกลาวไดแตตองกระทําโดยสุจริตและเปนไปตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

หามมิใหทรัสตีใชสิทธิตามขอนี้จนกวาทรัสตีจะไดชําระหนี้ที่มีอยูตอกองทรัสตจนครบถวนแลว 
เวนแตเปนหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

(3) สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสตของทรัสตีตามท่ีกําหนดไวใน (1) ของขอนี้ ใหมี
ผลใชบังคับตอไปภายหลังที่ทรัสตีพนจากตําแหนงหรือถูกถอดถอนจากตําแหนงการเปนทรัสตี
ของกองทรัสต 

หนาที่ 

ทรัสตีมีหนาที่จัดการกองทรัสตดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังเย่ียงผูมีวิชาชีพ รวมท้ังดวยความชํานาญ โดย
ปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยางเปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม  รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวของ สัญญานี้ วัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทรัสต มติของผูถือหนวยทรัสต และขอผูกพันที่ไดใหไว
เพิ่มเติมแกผูถือหนวยทรัสต (ถามี)  

ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาวิชาชีพที่มีความเปนอิสระตามแตที่ทรัสตีจะพิจารณา
เห็นสมควร 

อนึ่ง การปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี ใหทรัสตีงดเวนการกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสตไมวาการ
กระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของทรัสตีเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่
เปนทรัสตี หรือทรัสตีแสดงใหเห็นไดวาไดจัดการกองทรัสตในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของใหผูถือ
หนวยทรัสตทราบกอนเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยทรัสตที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน ทั้งนี้ การ
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เปดเผยขอมูลและการคัดคานดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ สร. 27/2557 และหลักเกณฑที่ เ ก่ียวของของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ภายใตบังคับแหงสัญญานี้ ตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต และประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย  ใหทรัสตีมีหนาที่ดังจะกลาวตอไปนี้  

18.2.6 หนาที่ในการจัดการทรัพยสิน 

(1) ทรัสตีตองมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสตใหแกผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต.  เวนแตเปนการจัดการทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลัก ซ่ึงทรัสตีอาจ
ดําเนินการดวยตนเองไดตาม (2) ของขอนี้ หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการตามขอ 18.2.9 
(8) 

(2) การจัดการทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลักของกองทรัสต ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก)   ในกรณีที่ทรัสตีมีการดําเนินการเอง ตองจัดใหมีมาตรการอยางนอยดังตอไปนี้ 

- มีการแบงแยกหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาว
ออกจากหนวยงานซ่ึงทําหนาที่ที่ อาจกอให เ กิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือความขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่ 

- มีมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายใน โดยตองแยกหนวยงานและ
บุคลากรท่ีทําหนาที่ จัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวออกจาก
หนวยงานและบุคลากรอื่นที่มีโอกาสใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว 

(ข)   ในกรณีที่มอบหมายใหบุคคลอ่ืนที่มิใชผูจัดการกองทรัสตเปนผูรับดําเนินการ  ตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการในงานที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ใน
สวนที่เก่ียวกับการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการในงานท่ีเก่ียวกับการลงทุนของ
กองทุนโดยอนุโลม 

18.2.7 หนาที่ในการจัดระบบงานของทรัสตี 

 ทรัสตีมีหนาที่ในการจัดใหมีระบบงานอยางเหมาะสมตามพระราชบัญญัติทรัสต และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยอยางนอยใหระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้  

(1) การแยกกองทรัสตออกจากทรัพยสินสวนตัวของทรัสตี โดยในการเก็บรักษาทรัพยสิน จะตองมี
การแยกกองทรัสตภายใตสัญญานี้ ออกจากทรัพยสินของกองทรัสตอื่นหรือทรัพยสินสวนตัว
ของทรัสตี 

(2) การตรวจสอบการจัดการกองทรัสตเพื่อใหเปนไปตามสัญญานี้ และพระราชบัญญัติทรัสตของ
ผูจัดการกองทรัสต 

(3) การบันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพยสินในกองทรัสต รายได รายจายและหนี้สินของ
กองทรัสต ตลอดจนบัญชีที่เก่ียวของกับกองทรัสต  

(4) การตรวจสอบดูแลและติดตามการทําหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตเพื่อสิทธิประโยชนของ
กองทรัสต  
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(5) การควบคุม ตรวจสอบ และปองกันมิใหมีการจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามสัญญานี้และ
พระราชบัญญัติทรัสต และมิใหมีการทุจริตในการจัดการกองทรัสต 

(6) จัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแยกตางหากจากทรัพยสินและบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกอง ตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแตละกองแยก
ตางหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน รวมท้ังแยกกองทรัสตไว
ตางหากจากทรัพยสินสวนตัวของทรัสตีและทรัพยสินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู  

18.2.8 หนาที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต 

(1) ทรัสตีมีหนาที่เขารวมในการประชุมผูถือหนวยทรัสตทุกคร้ัง โดยหากมีการขอมติจากผูถือ
หนวยทรัสตเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ทรัสตีตองปฏิบัติดังตอไปนี้  

(ก) ตอบขอซักถามและใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการหรือเร่ืองที่ขอมติวาเปนไป
ตามสัญญานี้หรือกฎหมายที่เก่ียวของหรือไม  

(ข) ทักทวงและแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบวาการดําเนินการดังกลาวหรือเร่ืองที่ขอมติ
ไมสามารถกระทําได หากไมเปนไปตามสัญญานี้หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

ในกรณีที่ทรัสตีเปนผูถือหนวยทรัสตในกองทรัสต หากตองมีการออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ใน
ฐานะผูถือหนวยทรัสต ใหทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม และต้ังอยูบนหลักแหงความซ่ือสัตยสุจริต และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไมกอใหเกิด
ความขัดแยงหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต  

(2) ทรัสตีมีหนาที่บังคับชําระหนี้หรือดูแลใหมีการบังคับชําระหนี้เพื่อใหเปนไปตามขอสัญญาระหวาง
กองทรัสตกับบุคคลอื่น  

(3) หามมิใหทรัสตีนําหนี้ที่ตนเปนลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตีไป
หักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเปนลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต 
ทั้งนี้การกระทําที่ฝาฝนขอหามนี้ ใหการกระทําเชนนั้นตกเปนโมฆะ  

(4) ในกรณีที่ทรัสตีเขาทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมตาง ๆ กับบุคคลภายนอก ใหทรัสตีแจงตอ
บุคคลภายนอกทราบเปนลายลักษณอักษรเมื่อเขาทํานิติกรรมหรือธุรกรรมกับบุคคลภายนอกวา
เปนการกระทําในฐานะทรัสตี  

(5) ในการจัดการกองทรัสต ทรัสตีจะมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตมิได เวนแตเขาขอยกเวน
ใหทรัสตีมีสิทธิมอบหมายงานไดทั้งนี้ตามท่ีกําหนดไวในขอ 18.2.2 และ 18.2.6 แหงสัญญานี้  

(6) ทรัสตีมีหนาที่จัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตโดยทรัสตีอาจมอบหมายใหตลาดหลักทรัพย 
หรือผูไดรับใบอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
ดําเนินการแทนได โดยเมื่อมีการมอบหมายผูอื่นเปนนายทะเบียนหนวยทรัสต ทรัสตีมีหนาที่
กํากับดูแลใหผูที่ไดรับมอบหมายดังกลาวปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 7.1 และ 7.2 แหงสัญญานี้ 
เวนแตมีการจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนยรับฝากหลักทรัพย  

(7) ทรัสตีมีหนาที่จัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต หรือใบหนวยทรัสตมอบใหแกผูถือ
หนวยทรัสตตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 7.1.5 แหงสัญญานี้  
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(8) ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตขอใหทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพยออกหลักฐานสิทธิใน
หนวยทรัสตใหมหรือใบหนวยทรัสตใหมแทนหลักฐานเกาที่สูญหายลบเลือน หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหทรัสตีมีหนาที่ออกหรือดําเนินการใหมีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต
หรือใบหนวยทรัสตใหมใหแกผูถือหนวยทรัสตภายในเวลาอันควร  

(9) ทรัสตีมีหนาที่ใหความเห็นของทรัสตีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตในรายงาน
ประจําปของกองทรัสตซ่ึงผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ จัดทํารายงานดังกลาวเสนอตอผูถือ
หนวยทรัสต โดยทรัสตีจะตองแสดงความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสตใน
การบริหารจัดการกองทรัสตเปนอยางไร สอดคลองกับขอกําหนดแหงสัญญานี้ รวมท้ังกฎหมาย 
ประกาศ และขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของหรือไม หากผูจัดการกองทรัสตมิไดดําเนินการเปนไป
ตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ หรือกฎหมาย หรือประกาศและขอกําหนดที่เก่ียวของอื่นใดนั้น ให
ระบุเร่ืองดังกลาว ตลอดจนการดําเนินการของทรัสตีในการแกไขใหมีความถูกตอง  

(10) ทรัสตีมีหนาที่ใหการรับรองรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสต ณ 
วันทําการสุดทายของแตละไตรมาสตามหลักเกณฑที่กฎเกณฑที่เก่ียวของประกาศกําหนด เพื่อที่
ผูจัดการกองทรัสตจะใชในการเปดเผยรายงานดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในส่ีสิบหา (45) 
วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาสนั้น  

นอกจากนี้ทรัสตีมีหนาที่ใชความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อใหผูจัดการกองทรัสตคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของทรัพยสินของกองทรัสตตอหนวยเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎเกณฑที่
เก่ียวของประกาศกําหนด เมื่อผูจัดการกองทรัสตออกรายงานประจําปในแตละรอบระยะเวลา 
โดยจัดพิมพขอมูลเก่ียวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยในรายงาน
ประจําปของกองทรัสต ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตตองสงขอมูลที่เก่ียวของกับการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (NAV) ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงรายงานประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย โดย
ผูจัดการกองทรัสตจะตองรับรองความถูกตองของขอมูลที่สงใหแกทรัสตีดวย  

(11) ทรัสตีอาจกอหนี้ และ/หรือ คาใชจายใด ๆ ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กําหนดไว
ในสัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต ประกาศ กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของอื่นใด 

(12) ทรัสตีไมมีหนาที่ใหหลักประกันใด ๆ เพื่อประกันการปฏิบัติหนาที่ของตนในฐานะทรัสตี และทรัส
ตีไมมีหนาที่อื่นใดตอผูถือหนวยทรัสต และ/หรือ บุคคลอื่นใด นอกเหนือไปจากที่ไดระบุไวใน
สัญญานี้ และ/หรือ ที่กฎหมายไดบัญญัติไว อนึ่ง การที่ทรัสตีเขาทําสัญญานี้มิไดเปนการให
หลักประกันรายไดหรือผลการประกอบการของกองทรัสต หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ของบรรดาผูเชาไมวารายใด  

(13) เมื่อกองทรัสตสิ้นสุดลง ใหทรัสตีทําหนาที่ตอไปเพื่อรวบรวม จําหนาย และจัดสรรทรัพยสินโดย
ตองชําระสะสางหนี้สินและคาใชจายเมื่อทรัสตสิ้นสุดลงตามลําดับที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 
ทรัสต  

(14) ใหทรัสตีแยกงบการเงินของกองทรัสตออกจากงบการเงินของกองทรัสตอื่นหรือของทรัสตีโดย
คํานึงถึงมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินที่จัดทําข้ึนตองมีการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีกอนที่จะยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. และเปดเผยตอ
สาธารณชนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวตอง
เปนผูไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตองมิใชกรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของทรัสตี  
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(15) ใหทรัสตีงดเวนการใชสิทธิรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสตสําหรับคาใชจายที่ชําระใหกับ
บุคคลภายนอก  

18.2.9 หนาที่ติดตาม ดูแลและตรวจสอบผูจัดการกองทรัสต หรือผูไดรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) 

ทรัสตีมีหนาที่ติดตามดูแลและตรวจสอบใหผู จัดการกองทรัสต หรือผูไดรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) 
ดําเนินการในงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามสัญญานี้ สัญญาอื่นที่เก่ียวของ และประกาศอื่นที่เก่ียวของ
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  การติดตาม ดูแล และตรวจสอบขางตน ให
หมายความรวมถึงการทําหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

(1) ดูแลใหการบริหารจัดการกองทรัสตกระทําโดยผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสตต้ังอยู  

(2) ติดตาม ดูแล และดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อใหผูรับมอบหมายมีลักษณะและปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญานี้และกฎหมายที่เก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงการถอดถอนผูรับ
มอบหมายรายเดิม และการแตงต้ังผูรับมอบหมายรายใหม 

(3) ควบคุมดูแลใหการลงทุนของกองทรัสตเปนไปตามสัญญานี้และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(4) ควบคุมดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของกองทรัสตอยางถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดในสัญญานี้
และกฎหมายที่เก่ียวของ  

(5) แสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื่อกองทรัสตของผูจัดการกองทรัสต 
และผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) เพื่อประกอบการขอมติจากผูถือหนวยทรัสต การเปดเผยขอมูล
ของกองทรัสตตอผูถือหนวยทรัสต หรือเมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. รองขอ 

(6) ในกรณีที่จําเปน เพื่อประโยชนของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม ทรัสตีอาจกําหนดให
ผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามสมควร และไมเปนการกอภาระใหแก
ผูจัดการกองทรัสตเกินกวาหนาที่ที่กําหนดไวในสัญญานี้หรือกฎหมายที่เก่ียวของ  ทั้งนี้  เร่ืองที่ให
ผูจัดการกองทรัสตดําเนินการดังกลาวตองไมขัดหรือแยงกับสัญญานี้ หรือ กฎหมาย หลักเกณฑ 
กฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยราชการที่เก่ียวของ และหากการดังกลาวกอใหเกิดภาระและ
คาใชจายแกผูจัดการกองทรัสตมากเกินสมควร ทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตจะตกลงรวมกัน
ตอไป 

(7) ในกรณีที่ปรากฏวาผูจัดการกองทรัสตกระทําการ หรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทรัสต หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้หรือกฎหมายที่เก่ียวของ ใหทรัสตีมีหนาที่
ดังนี้ 

(ก) รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในหา (5) วันทําการนับแตรูหรือพึงรูถึงเหตุการณ
ดังกลาว  

(ข) ดําเนินการแกไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนแกกองทรัสตตามท่ี
เห็นสมควร 

(8) ในกรณีที่ไมมีผูจัดการกองทรัสต หรือมีเหตุที่ทําใหผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหทรัสตีเขาจัดการกองทรัสตไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหม ทั้งนี้ 
ภายใตหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศ กร. 14/2555 โดยใหทรัสตีมีหนาที่จัดการ
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กองทรัสตตามความจําเปนเพื่อปองกัน ยับยั้ง หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายรายแรงตอ
ประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตโดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวใน
สัญญานี้และพระราชบัญญัติทรัสต  ในการดําเนินการดังกลาว ทรัสตีอาจมอบหมายใหบุคคลอื่น
จัดการกองทรัสตแทนในระหวางนั้นก็ได ทั้งนี้ภายในขอบเขต หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่สัญญานี้
ไดระบุไว รวมท้ังมีอํานาจในการจัดใหมีผูจัดการกองทรัสตรายใหมตามอํานาจหนาที่ในสัญญานี้
และพระราชบัญญัติทรัสต 

นอกจากนี้ เมื่อทรัสตีเห็นวากรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองและครบถวน
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ หรือพระราชบัญญัติทรัสต ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่
เก่ียวของอื่นใด เปนการกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอกองทรัสต และ/หรือ 
ผูถือหนวยทรัสต และไมสามารถเยียวยาความเสียหายนั้นไดภายในระยะเวลาอันสมควร ใหทรัส
ตีสามารถเขาไปดําเนินการแทนผูจัดการกองทรัสตไดตามท่ีทรัสตีเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวมก็ได 

นอกเหนือจากที่กําหนดในสัญญานี้ หากผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบ แกไข หรือ
เปล่ียนแปลงสวนใดสวนหน่ึงอันเปนสาระสําคัญของทรัพยสินหลัก เชน การแกไขเปล่ียนแปลงโครงสราง
ทรัพยสิน การแกไขเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะการใชงานทรัพยสิน ผูจัดการกองทรัสตจะตองขอความ
เห็นชอบจากทรัสตีกอนการดําเนินการในเรื่องดังกลาว  

18.2.10 หนาที่เก่ียวกับสัญญากอต้ังทรัสตนี้ 

ทรัสตีมีหนาที่ดูแลใหสัญญากอต้ังทรัสตนี้มีสาระสําคัญเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ โดยในกรณีที่มีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตนี้ ใหทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ดูแลใหการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญานี้ และ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ 

(2) ในกรณีที่การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาไมเปนไปตามขอ (1) ขางตน ใหทรัสตีดําเนินการใหเปนไป
ตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในสัญญานี้ และตามพระราชบัญญัติทรัสต เพื่อดูแลรักษาสิทธิ
ประโยชนของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(3) ในกรณีที่หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตหรือการจัดการกองทรัสตที่ออกตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตามพระราชบัญญัติทรัสตมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 
และสัญญามีขอกําหนดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ใหทรัสตีดําเนินการเพื่อแกไข
เปล่ียนแปลงสัญญานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑนั้น ตามวิธีการท่ีกําหนดในสัญญานี้ หรือตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติทรัสต 

(4) แกไขความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางทรัสตีกับกองทรัสตหรือการขาดความเปนอิสระ
ของทรัสตีใหสิ้นไป หากไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเกาสิบ (90) วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ใหทรัสตีลาออก และดําเนินการเพื่อใหมีทรัสตีราย
ใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 18.4.3 แหงสัญญาฉบับนี้ รวมท้ังกฎหมายที่เก่ียวของ 

 อนึ่ง การพิจารณาวาทรัสตีขาดความเปนอิสระในการทําหนาที่เปนทรัสตีหรือไมนั้น ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 18.6.1 แหงสัญญานี้ 
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ความรับผิด 

18.2.11 ความรับผิดของทรัสตี 

(1) ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามที่กําหนดในสัญญานี้หรือพระราชบัญญัติทรัสต 
ทรัสตีตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแกกองทรัสต 

 ในกรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชนของกองทรัสต ทรัสตีอาจขอความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนที่จะจัดการกองทรัสตเปนอยางอื่นใหตางไปจากที่กําหนดไว
ในสัญญานี้ได และหากทรัสตีไดจัดการตามที่ไดรับความเห็นชอบนั้นดวยความสุจริตและเพื่อ
ประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตแลว ทรัสตีไมจําตองรับผิดตามท่ีกําหนดในขอนี้  

(2) ในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี ทรัสตีไมตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแกกองทรัสตหรือผูถือ
หนวยทรัสตหรือบุคคลใด ๆ จากการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี หากทรัสตีไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังเย่ียงผูมีวิชาชีพ รวมทั้งดวยความชํานาญ โดยปฏิบัติตอผูถือ
หนวยทรัสตอยางเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสต และเปนไปตามสัญญานี้ 
ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวของ มติของผูถือหนวยทรัสต และขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมแกผูถือ
หนวยทรัสต (ถามี) 

ในการนี้ แมทรัสตีไมตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแกกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตตาม
วรรคหน่ึง ใหทรัสตียังมีหนาที่ดําเนินการเรียกรองตอผูที่กอใหเกิดความเสียหายแกกองทรัสต หรือ
ผูถือหนวยทรัสต เพื่อใหกองทรัสต หรือผูถือหนวยทรัสตไดรับชดเชยความเสียหายตามความเปน
จริง 

(3) ในการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต ทรัสตีไมตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแก
กองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสต หรือบุคคลใดๆ จากการกระทํา หรือการงดเวนกระทําการใด ๆ 
ของผูจัดการกองทรัสต หากวาทรัสตีไดปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต และไดใชความระมัดระวังตาม
สมควรในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตเพื่อใหเปนไปตาม
สัญญานี้ และพระราชบัญญัติทรัสตตลอดจนประกาศที่เก่ียวของแลว 

 ในกรณีเชนวา ใหกองทรัสตโดยทรัสตีมีสิทธิเรียกรองโดยตรงตอผูจัดการกองทรัสตเพื่อให
ผูจัดการกองทรัสตชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนใหแกกองทรัสต หรือผูถือหนวยทรัสต
ตามความเปนจริง 

18.2.12 การจํากัดความรับผิดของทรัสตี 

(1) ภายใตบังคับแหงสัญญานี้และพระราชบัญญัติทรัสต ความรับผิดตอบุคคลใดตามสัญญาซ่ึงทรัส
ตีไดกระทําในฐานะทรัสตีของกองทรัสต รวมถึงความรับผิดตอบุคคลใดอันเกิดจาก หรือที่
เก่ียวกับทรัพยสินใด ๆ ของกองทรัสตใหมีจํานวนจํากัด โดยทรัสตีจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอก
ดังกลาวไมเกินจํานวนเงินชดใชคาเสียหายที่ทรัสตีจะไดรับตามขอ 18.2.5 แหงสัญญานี้ ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ทรัสตีไมปฏิบัติหนาที่ตามท่ีพระราชบัญญัติทรัสตกําหนดไว โดยเจตนา โดยไมสุจริต หรือ
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง กรณีเชนวานี้ ทรัสตีจะมีขอยกเวนความรับผิดมิได 

(2) ทรัสตีไมตองรับผิดตอผูถือหนวยทรัสต หากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของทรัสตี (แลวแต
กรณี) เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือ คําส่ังศาล คําพิพากษา
ของศาล หรือ คําส่ังอื่นใดของหนวยงานราชการ ไมวาจะมีผลบังคับเปนกฎหมายหรือไม 
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นอกจากนี้ ทรัสตีไมตองรับผิดในกรณีที่ทรัสตีไมสามารถปฏิบัติตามขอสัญญาขอใดขอหนึ่งตาม
สัญญานี้ได เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทรัสตี รวมถึงแตไม
จํากัดเพียงเหตุตามท่ีกําหนดไวใน (4) ของขอนี้   

(3) ในการโอนหนวยทรัสต ทรัสตีไมตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองแทจริงของลายมือ
ช่ือ หรือ ตราประทับ ที่ปรากฏในใบทรัสต หรือในการสลักหลังใบทรัสต หรือในตราสารการโอน
หนวยทรัสต หรือตราสารใด ๆ ซ่ึงแสดงกรรมสิทธิ์ในหนวยทรัสต โดยทรัสตีมิตองรับผิด หากมีการ
ปลอมแปลงลายมือช่ือ หรือ ตราประทับ รวมถึงในกรณีที่ผูลงลายมือช่ือไมมีอํานาจลงนาม 
อยางไรก็ตาม ทรัสตีอาจ เรียกใหมีการพิสูจนความแทจริงของลายมือช่ือของผูถือหนวยทรัสตใน
เอกสารหรือตราสารตามสัญญานี้ซ่ึงผูถือหนวยทรัสตตองลงลายมือช่ือ หากมีเหตุผลใหสงสัยถึง
ความถูกตองแทจริงของลายมือช่ือเชนวานั้น 

(4) ทรัสตีไมตองรับผิดชอบตอกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสต ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรือพนักงานของทรัสตี ซ่ึงรวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง การที่ทรัพยสินถูกโอนเปนของรัฐ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย กฎเกณฑเก่ียวกับ
การปริวัตรเงินตรา สงคราม การกอการราย การจลาจล การปฏิวัติ การกอความไมสงบ การ
ประทวง เหตุสุดวิสัย การขัดของของเครื่องมือ หรือ อุปกรณคอมพิวเตอรซ่ึงอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของ ทรัสตี หรือ เหตุอื่นใดที่ทรัสตีไมสามารถควบคุมได 

(5) ทรัสตีไมจําตองกระทําการใด ๆ ที่จะเปนเหตุใหทรัสตีตองใชเงิน หรือทรัพยสินสวนตัวของทรัสตี 
(ทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินในกองทรัสต) หรือกอใหเกิดความรับผิดทางการเงินอื่นใด ๆ ในการ
ปฏิบัติหนาที่หรือใชสิทธิตามสัญญานี้ของทรัสตี 

18.3 การชดใชความเสียหายใหแกทรัสตี 

18.3.1 ใหทรัสตีมีสิทธิไดรับเงินชดใชความเสียหาย รวมทั้งคาธรรมเนียมศาล คาใชจายในการวาจางทนายความ 
หรือที่ปรึกษากฎหมายซ่ึงทรัสตีไดวาจางตามที่สมควรแกกรณีเมื่อพิจารณาถึงความรูความสามารถของ
ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ เงินชดใชตามขอนี้ใหรวมถึง คาใชจายในการทวงถาม การ
ดําเนินคดี และการบังคับคดี ในจํานวนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจํานวนที่ไดจายไปตามความ
เปนจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช จากทรัพยสินของกองทรัสตสําหรับความรับผิดใด ๆ อันทรัสตีไดกอใหเกิด
ข้ึน อันเปนผลมาจากการที่ทรัสตีไดปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจของทรัสตีอยางถูกตองเหมาะสม ตามสัญญา
นี้ และตามพระราชบัญญัติทรัสตตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ ในจํานวนที่ไมเกินมูลคาทรัพยสินรวม
ของกองทรัสต 

18.3.2 ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทรัสต เงินชดใชความเสียหายและการรับผิดชดใชตามขอ 18.3.1 นี้ให
รวมถึงความรับผิดอันเปนผลมาจากการกระทํา หรือการงดเวนการกระทําใด ๆ ของผูที่ทรัสตีไดมอบอํานาจ 
หรือตัวแทนซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากทรัสตีดวย18.3.3 เงินชดใชความเสียหายตามขอ 18.3.1 นี้ 

(1)  เปนเงินที่ทรัสตีพึงไดรับเพิ่มเติมจากเงินชดใชความเสียหายอื่นใด ที่ทรัสตีมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย 

(2)  ยังคงมีผลใชบังคับตอไปภายหลังที่ทรัสตีพนจากตําแหนงหรือถูกถอดถอนจากตําแหนงการ
เปนทรัสตีของกองทรัสต 
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18.4 การแตงต้ังและเปล่ียนแปลงทรัสตี 

 18.4.1 การแตงต้ังทรัสตี 

เมื่อมีเหตุใหตองเปล่ียนแปลงทรัสตี การแตงต้ังทรัสตีรายใหมใหกระทําไดโดยอาศัยมติไมนอยกวาสามในส่ี 
(3/4) ของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตเทานั้น 

18.4.2   เงื่อนไขและวิธีการเปล่ียนแปลงทรัสตี 

(1) เหตุในการเปลี่ยนแปลงทรัสตี  

(ก) ทรัสตีลาออกจากการเปนทรัสตีของกองทรัสต 

(ข) ทรัสตีถูกพิทักษทรัพย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 

(ค) ทรัสตีเลิกกิจการและเขาสูกระบวนการชําระบัญชี 

(ง) ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไมวาโดยสมัครใจหรือตามคําส่ังของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหพักการประกอบธุรกิจเปนทรัสตีเปนการช่ัวคราวหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให
ประกอบธุรกิจเปนทรัสตี 

(จ) ผูถือหนวยทรัสตมีมติใหเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี เมื่อปรากฏวาทรัสตีมิได
จัดการกองทรัสตตามหนาที่ที่กําหนดไวในสัญญานี้ หรือพระราชบัญญัติทรัสต หรือ
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติทรัสต หรือ 
กฎหมายอื่นใดซ่ึงมิใชความผิดลหุโทษ และทรัสตีไมอาจเยียวยาแกไขใหสิ้นไปได
ภายในระยะเวลาเกาสิบ (90) วัน นับแตวันที่ผูจัดการกองทรัสตแจงใหทรัสตีทราบถึง
เหตุดังกลาว 

(ฉ) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาทรัสตีมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทรัสตหรือทรัสตี
ขาดความเปนอิสระซ่ึงไมอาจแกไขใหสิ้นไปไดภายในระยะเวลาเกาสิบ (90) วัน 
และทรัสตีไมลาออกจากการเปนทรัสตี 

(2) วิธีการเปล่ียนแปลงทรัสตี 

(ก) ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทําหนาที่ตามที่กําหนดไวใน (1) (ก) ของขอนี้ ใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทรัสตีตามท่ีกําหนดไวในขอ 18.4.3 แหงสัญญานี้  

(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุในการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามท่ีกําหนดไวใน (1) (ข) และ (ค) ของขอ
นี้  ใหผูจัดการกองทรัสตมีหนังสือแจงไปยังผูชําระบัญชี เจาพนักงานพิทักษทรัพย 
หรือบุคคลอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนในทํานองเดียวกับบุคคลดังกลาว แลวแต
กรณี ดําเนินการเกี่ยวกับกองทรัสตเทาที่จําเปนและสมควรจนกวาทรัสตีรายใหมจะมี
สิทธิโดยสมบูรณเหนือกองทรัสต 

(ค) ในกรณีที่เกิดเหตุในการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามท่ีกําหนดไวใน (1) (ง) ถึง (ฉ) ของขอนี้  
ใหทรัสตีรายเดิมทําหนาที่ทรัสตีตอไปแตเฉพาะการดูแลรักษาประโยชน หรือการใช
สิทธิในกองทรัสตเพื่อมิใหกองทรัสตเสียหาย เส่ือมคา หรือไรประโยชนจนกวาทรัสตี
รายใหมจะมีสิทธิโดยสมบูรณเหนือกองทรัสต 
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(ง) ในกรณีที่เกิดเหตุในการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ใหผูจัดการกองทรัสตเรียกประชุมผูถือ
หนวยทรัสตโดยเร็วและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติและไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. เปนทรัสตีรายใหมเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตพิจารณาแตงต้ัง ทั้งนี้ ไมตัด
สิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผูถือหนวยทรัสต ที่จะเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติและไดรับ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเปนทรัสตีรายใหม 

(จ) ในกรณีที่มีเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงทรัสตี แตมิอาจแตงต้ังทรัสตีรายใหมเพราะมีเหตุ
อันมิอาจหลีกเล่ียงได ใหผูมีสวนไดเสียรองขอตอศาลใหมีการแตงต้ังทรัสตีรายใหม 
ถามิอาจแตงต้ังได ใหศาลมีคําส่ังเลิกทรัสต ทั้งนี้ ใหศาลมีอํานาจแตงต้ังบุคคลใดเขา
จัดการกองทรัสตใหเปนไปตามพระราชบัญญัติทรัสต โดยไดรับคาตอบแทนตามที่
ศาลกําหนดให  

(3) ผลของการเปลี่ยนแปลงทรัสตี 

(ก) การเปล่ียนแปลงทรัสตีตามที่กําหนดไวในขอนี้ ไมไดมีผลกระทบตอการมีผลบังคับใช
ของสัญญานี้และไมมีผลกระทบตอสถานะของกองทรัสต และไมไดทําใหสัญญานี้
ตองเลิกไป 

(ข) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงทรัสตีตามท่ีกําหนดไวในขอนี้ ทรัสตีรายเดิมตองดําเนินการ
ตามท่ีจําเปนเพื่อใหทรัสตีรายใหมมีสิทธิโดยสมบูรณเหนือกองทรัสต และเพื่อใหทรัสตี
รายใหมทราบเก่ียวกับการจัดการกองทรัสตที่ผานมาและที่ตองทําตอไป ตลอดจนสง
มอบเอกสารหลักฐาน และขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการกองทรัสตเพื่อใหทรัสตีราย
ใหมสามารถทําหนาที่ตอไปได ทั้งนี้ ในการสงมอบดังกลาว ใหทรัสตีรายเดิมลง
ลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตองและครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหทรัสตี
รายใหมและมอบหนังสือดังกลาวใหทรัสตีรายใหมเก็บรักษาไว 

 ใหทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบ (30) วันนับแต
วันที่ทรัสตีรายใหมเขาปฏิบัติหนาที่  

(ค) เมื่อทรัสตีรายใหมเขาทําหนาที่แทนทรัสตีรายเดิมและมีสิทธิโดยสมบูรณเหนือ
กองทรัสตตามท่ีกําหนดไวใน(3) (ข) ของขอนี้   ใหทรัสตีรายใหมตองผูกพันตามสิทธิ
และหนาที่ของคูสัญญาที่กําหนดไวในสัญญานี้ทุกประการ รวมท้ังเขาสวมสิทธิเปน
คูความในคดีหรือเปนฝายที่ตองผูกพันตามคําพิพากษา ทั้งนี้ ทรัสตีรายใหมมิไดรับมา
ซ่ึงความรับผิดตอความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการกระทําของทรัสตีรายเดิม   

 นอกจากนี้ ทรัสตีรายใหมมีหนาที่แกไขเพิ่มเติมสัญญานี้และตองแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหบุคคลภายนอกที่ตนทราบวาเปนคูสัญญากับทรัสตีรายเดิมวา ตนไดเขาสวม
สิทธิและหนาที่แทนทรัสตีรายเดิมแลว  

18.4.3 การลาออกของทรัสตี 

(1) หากทรัสตีประสงคที่จะลาออก ใหทรัสตีตองแจงการลาออกเปนหนังสือใหผูถือหนวยทรัสตและ
ผูจัดการกองทรัสตทราบลวงหนาไมนอยกวาสาม (3) เดือน ในกรณีดังกลาว การพนจากตําแหนง
ของทรัสตีใหมีผลเมื่อทรัสตีรายใหมเขาทําหนาที่เปนทรัสตีรายใหมของกองทรัสต โดยใหทรัสตี
รายเดิมทําหนาที่ทรัสตีตอไปจนกวาทรัสตีรายใหมจะมีสิทธิโดยสมบูรณเหนือกองทรัสต  
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(2) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาทรัสตีมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทรัสตหรือทรัสตีขาดความ
เปนอิสระ ซ่ึงไมอาจแกไขใหแลวเสร็จภายในเกาสิบ (90) วัน ทรัสตีจะลาออกจากการเปนทรัสตี 
โดยแจงการลาออกเปนหนังสือใหผูถือหนวยทรัสตและผูจัดการกองทรัสตทราบลวงหนาไมนอย
กวาหนึ่ง (1) เดือน  

หากทรัสตีประสงคที่จะลาออก ใหแจงการลาออกเปนหนังสือใหผูถือหนวยทรัสต และผูจัดการกองทรัสต
ทราบ พรอมทั้งเสนอผูที่จะทําหนาที่เปนทรัสตีรายใหมใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตพิจารณาลงมติเห็นชอบ
เพื่อแตงต้ังทรัสตีรายใหมและปฏิบัติตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ทั้งนี้ 
ตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหนวยทรัสต ในการนี้ ใหผูถือหนวยทรัสตหรือผูจัดการกองทรัสตมีสิทธิ
เสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติและไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต
พิจารณา คัดเลือกและแตงต้ังเปนทรัสตีรายใหมของกองทรัสตดวย และใหผูจัดการกองทรัสตใชความ
พยายามอยางเต็มที่ในการแตงต้ังบุคคลใหม (ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ให
เปนทรัสตีรายใหมของกองทรัสตแทนที่ทรัสตีรายเดิม ในการนี้ ใหทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตหารือรวมกัน
โดยสุจริตเพื่อกําหนดบุคคลผูมีคุณสมบัติและไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนทรัสตีรายใหมของกองทรัสต โดยทรัสตีรายใหมนี้จะตองเขาทําสัญญา
เพิ่มเติมสัญญานี้กับทรัสตีรายเดิมและผูจัดการกองทรัสต  

หากพนกําหนดระยะเวลาสาม (3) เดือนนับแตวันที่ผูถือหนวยทรัสตไดรับหนังสือแจงการลาออกจากทรัสตี
รายเดิมแลว และผูจัดการกองทรัสตยังไมสามารถแตงต้ังทรัสตีรายใหมได ใหทรัสตีมีสิทธิแตงต้ังบุคคลที่ทรัส
ตีคัดเลือก (โดยตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ใหเปนทรัสตีรายใหม 

 18.5 การถอดถอนทรัสตี 

ผูถือหนวยทรัสตโดยอาศัยมติไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอ 16 แหงสัญญานี้ อาจถอดถอนทรัสตีได เมื่อปรากฏวาทรัสตีมิไดจัดการกองทรัสตตาม
หนาที่ที่กําหนดไวในสัญญานี้หรือพระราชบัญญัติทรัสต หรือกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ อันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติทรัสต หรือกฎหมายอื่นใดซ่ึงมิใชความผิดลหุโทษ 

18.6 ความเปนอิสระของทรัสตีและความขัดแยงทางผลประโยชนของทรัสตี 

ทรัสตีตองปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตีของกองทรัสตอยางมีประสิทธิภาพและเปนอิสระ รวมท้ังไมกระทําการใดที่เปนการ
ขัดแยงกับผลประโยชนของกองทรัสต 

18.6.1 ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาทรัสตีขาดความเปนอิสระ และจะรับเปนทรัสตีของกองทรัสตมิได  

(1) มีความเกี่ยวของกับผูจัดการกองทรัสตในลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) เปนผูถือหุนในผูจัดการกองทรัสต เกินรอยละหา (5) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของผูจัดการกองทรัสตดังกลาว 

(ข) มีผูจัดการกองทรัสตเปนผูถือหุนในทรัสตี เกินรอยละหา (5) ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของทรัสตีดังกลาว  

(ค) มีผูถือหุนรายใหญในทรัสตีเปนบุคคลเดียวกับผูถือหุนรายใหญในผูจัดการกองทรัสต 

(ง) มีกรรมการหรือผูบริหารของทรัสตีเปนบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผูบริหารของ
ผูจัดการกองทรัสต 
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(จ) มีความเกี่ยวของไมวาโดยทางตรงหรือทางออมกับผูจัดการกองทรัสตในลักษณะ
ทํานองเดียวกับ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ขางตน หรือในลักษณะอื่นอยางมีนัยสําคัญใน
ประการที่อาจเปนเหตุใหทรัสตีขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 

(2) เปนหรือมีความเกี่ยวของกับผูที่จะจําหนาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแก
กองทรัสตในลักษณะที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยหรือ
การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยไดอยางอิสระ 

หากปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังจากการเขารับเปนทรัสตีของกองทรัสตวา ทรัสตีขาดความเปนอิสระตาม
ขอนี้ ใหทรัสตีแจงกรณีดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. พรอมทั้งแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและนาเช่ือถือวา
จะทําใหทรัสตีสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระภายในสิบหา (15) วัน นับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริง
ดังกลาว และใหดําเนินการตามมาตรการที่แสดงไวนั้น เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 

18.6.2 ทรัสตีจะกระทําการใดที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต หรืออาจทําใหทรัสตีขาดความเปนอิสระ
มิได เวนแตเปนธุรกรรมที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถวงดุลความเปนธรรมของธุรกรรมดังกลาว 

(2) ในกรณีที่เปนการทําธุรกรรมที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต ตองมีการเปดเผยขอมูล
ที่เก่ียวของใหผูถือหนวยทรัสตทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยบุคคลดังกลาวไมคัดคานหรือ
คัดคานในจํานวนที่นอยกวาหลักเกณฑตามขอ 13 แหงสัญญานี้ และประกาศ สร. 27/2557 

18.6.3 ในกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึน ทรัสตีตองดําเนินการใหมั่นใจไดวาผูถือหนวยทรัสตไดรับ
การปฏิบัติที่เปนธรรมและเหมาะสม โดยการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับทรัส
ตีใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ทรัสตีตองไมมีผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต และหากมี
กรณีที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตองสามารถแสดงไดวามีกลไกที่จะทําให
เช่ือมั่นไดวา การบริหารจัดการกองทรัสตจะเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตและผูถือ
หนวยทรัสตโดยรวม   

(2) กองทรัสตจะไมเขาทํารายการใดที่อาจสงผลใหทรัสตีไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ เชน 
การซ้ืออสังหาริมทรัพยจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีซ่ึงอาจทําใหทรัสตีไมสามารถให
ความเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ของผูจัดการกองทรัสต
ไดอยางเปนอิสระ เปนตน 

19. ผูจัดการกองทรสัต 

19.1 การแตงต้ังและคาตอบแทนผูจัดการกองทรัสต 

การแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 

บริษัทฯ ตกลงเปนผูจัดการกองทรัสต โดยมีขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญานี้และ
กฎหมาย หลักเกณฑ และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต  และขอตกลงอ่ืน
ระหวางผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี (ถามี) 
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คาตอบแทนผูจัดการกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตจะไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการกองทรัสตตามสัญญานี้ โดยอัตราคาตอบแทน 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 สวนหลักเกณฑและวิธีการชําระคาตอบแทนใหแกผูจัดการกองทรัสตใหเปนไปตามสัญญา
แตงต้ังผูจัดการกองทรัสต 

19.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผูจัดการกองทรัสต 

 สิทธิ 

19.2.1 ผูจัดการกองทรัสตสามารถเบิกจายทรัพยสินของกองทรัสตได  การเบิกจายดังกลาวกระทําไดเฉพาะกรณีที่
เปนการเบิกจายจากบัญชีเพื่อการดําเนินงานประจําวัน (petty cash) ภายใตวงเงินตามที่ไดรับการอนุมัติ
จากทรัสตี และใหผูจัดการกองทรัสตจัดทําและจัดสงรายงานการเบิกจายใหแกทรัสตีเพื่อใหทรัสตีสามารถ
ตรวจสอบรายการดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่สมควร  

หนาที่ 

19.2.2 ผูจัดการกองทรัสตมีขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตตามท่ีระบุไวในสัญญานี้หรือตามที่
กฎหมาย หลักเกณฑ และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ  

19.2.3 ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการดําเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

(1) ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ดวย
ความรับผิดชอบ ดวยความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต โดยตองปฏิบัติตอผูถือ
หนวยทรัสตอยางเปนธรรม เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม  รวมทั้งตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ สัญญานี้ วัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทรัสต และมติ
ของผูถือหนวยทรัสต ตลอดจนขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปดเผยแกผูลงทุน/ผูถือ
หนวยทรัสต (ถามี)  

(2) มีเงินทุนที่เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้และความรับผิดชอบอัน
อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดอยางตอเนื่อง 

(3) เปดเผย ใหความเห็น หรือใหขอมูลที่มีความสําคัญและเกี่ยวของอยางเพียงพอในการตัดสินใจ
ลงทุนของผูลงทุน โดยขอมูลดังกลาวตองสื่อสารไดอยางชัดเจน ไมบิดเบือน และไมทําใหสําคัญ
ผิด 

(4) ไมนําขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ผูจัดการกองทรัสตไปใชประโยชนอยางไมเหมาะสมเพื่อตนเอง 
หรือทําใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบตอผลประโยชนโดยรวมของกองทรัสต 

(5) ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และในกรณีที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึน ตองดําเนินการใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม
และเหมาะสม 

(6) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย พระราชบัญญัติทรัสต และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินการของกองทรัสต ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กําหนด
โดยสมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย หรือองคกรที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพยที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไมสนับสนุน สั่งการ หรือใหความรวมมือแกบุคคลใดในการปฏิบัติ
ฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดดังกลาว 
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(7) ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ที่อาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทรัสตอยางมีนัยสําคัญ หรือขอมูลอื่นที่ควรแจงให
ทราบ 

19.2.4 เพื่อใหการดูแลจัดการกองทรัสตตามที่ได รับมอบหมายจากทรัสตีใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความ
รับผิดชอบไดอยางครบถวน ตามท่ีกําหนดไวในประกาศ สช. 29/2555 และแนวปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. 
ในการจัดการกองทุนและทรัสตที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย และที่จะไดแกไขเพิ่มเติม และประกาศอ่ืนที่
เก่ียวของตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

19.2.5 ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายจากทรัสตีในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) การดูแลจัดการกองทรัสตในสวนที่เปนการดําเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการลงทุน การกูยืมเงิน
และกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต การเขาทําสัญญา และการดําเนินกิจการตางๆ 
เพื่อกองทรัสต ทั้งนี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ และเงื่อนไขเทาที่สัญญานี้ไดระบุไว  

(2) หนาที่การจัดทําและเปดเผยขอมูลของกองทรัสต ซ่ึงรวมถึงขอมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และขอมูลอื่นตามที่กําหนดในสัญญานี้  

(3) หนาที่การจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงาน
ของตนในฐานะเปนผูจัดการกองทรัสต ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที่ไดรับความเห็นชอบเปนผู จัดการกองทรัสต ในวงเงิน
ประกันภัยที่ทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตตกลงรวมกันวาเพียงพอและเหมาะสม  แตทั้งนี้ ไม
รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่เกิดจากการที่ผูจัดการกองทรัสต กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของผูจัดการกองทรัสตมีเจตนากระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกนั้น หรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงจนเปนผลละเมิดตอบุคคลภายนอกนั้น 

(4) ในการทําธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย  

(ก) ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการจําหนาย จาย โอนอสังหาริมทรัพย หรือการเขาทํา
สัญญาที่เก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย เพื่อกองทรัสตเปนไปอยางถูกตองและมีผลใช
บังคับไดตามกฎหมาย 

(ข) ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตเปนไปอยาง
เหมาะสม โดยอยางนอยตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้  

 การประเมินความพรอมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
นั้น ๆ  กอนรับเปนผูจัดการกองทรัสต หรือกอนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวเพื่อกองทรัสต แลวแตกรณี 

 การวิเคราะหและศึกษาความเปนไปได และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา 
due diligence) อสังหาริมทรัพย ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่
อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  นั้น ๆ พรอมทั้งจัดใหมีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงดวย ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกลาว ใหหมายความรวมถึงความเสี่ยง
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาหรือกอสรางอสังหาริมทรัพย (ถามี) เชน ความเส่ียงที่
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อาจเกิดจากการกอสรางลาชา และการไมสามารถจัดหาประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยได เปนตน 

(5) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตตามท่ีกําหนดในสัญญานี้  

(6) ในกรณีที่มีการแตง ต้ังที่ป รึกษาเพื่อให คําปรึกษาหรือคําแนะนําเ ก่ียวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและการจัดการอสังหาริมทรัพย  ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้  

(ก) ดําเนินการใหที่ปรึกษาแจงการมีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณา  

(ข) มิใหที่ปรึกษาผูที่มีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเขารวม
พิจารณาในเร่ืองนั้น 

(7) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดทําและจัดเก็บขอมูลและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการบริหาร
จัดการ การควบคุมภายใน และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกองทรัสต โดยเมื่อทรัสตีจะตรวจสอบ
การจัดการในเร่ืองใด ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ใหความรวมมือและนําสงขอมูลและเอกสาร
หลักฐาน รวมท้ังใหเขาไปตรวจสอบในสถานที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยตามท่ีทรัสตีรองขอ เพื่อ
ใหทรัสตีสามารถตรวจสอบใหมั่นใจไดวา ผูจัดการกองทรัสตไมไดปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย หรือ
ขอกําหนดของสัญญานี้ หรือไมรักษาประโยชนของผูถือหนวยทรัสต  

(8) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดทําและจัดสงขอมูลเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการจัดโครงสรางรายได
ของกองทรัสต วิธีการจัดหาและจัดเก็บรายได คาใชจายตาง ๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต 
สัญญาที่ผูจัดการกองทรัสตไดทําในนามกองทรัสตกับบริษัทหรือบุคคลตาง ๆ ใหแกทรัสตี 
นอกจากนี้ ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีตองประสานงานและทําขอตกลงเก่ียวกับลักษณะของ
ขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทําธุรกรรม และรายงานตาง ๆ รวมท้ังความถี่และระยะเวลา
ที่ผูจัดการกองทรัสตตองนําสงขอมูลและเอกสารดังกลาวใหแกทรัสตี ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทรัสต  

(9) ผูจัดการกองทรัสตจะตองปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของผูจัดการกองทรัสตตามท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 
พระราชบัญญัติทรัสต และประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตประสงคจะ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) เพื่อบริหาร
อสังหาริมทรัพยแทนตน ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่คัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพยดวยความ
รอบคอบระมัดระวัง เพื่อใหไดผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและ
ประสบการณในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ตลอดจนควบคุมดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ
เปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญานี้ สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต สัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย พระราชบัญญัติทรัสต ตลอดจนประกาศตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ผูจัดการกองทรัสตคัดเลือกและแตงต้ัง มีขอบเขตอํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงาน  ก .ล .ต .  กําหนดในแนวปฏิบั ติในการจัดการกองทุนและทรัสตที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย และที่จะไดแกไขเพิ่มเติม โดยผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่เลือกผูรับมอบหมาย
ดวยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอยางเพียงพอ ทั้งนี้ 
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย จะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดดังตอไปนี้ เปนอยางนอย 

(ก) หนาที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ดูแล และบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพยและทรัพยสิน
ใดๆ ตามท่ีจําเปนใหอยูในสภาพที่ดีเพื่อประโยชนในการบริการ บริหารและจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต อํานวยความสะดวกใหกับทรัสตี ผู
ประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทรัสต และผูจัดการกองทรัสตในเรื่องที่เก่ียวของกับ
อสังหาริมทรัพยตามท่ีเก่ียวของจําเปนและเหมาะสม ดําเนินการใด ๆ รวมกับผูจัดการ
กองทรัสตเพื่อทําใหกองทรัสตไดมาซ่ึงใบอนุญาต และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เก่ียวของ
และจําเปนในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต จัดหาผูเชา
เพื่อเชาพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย ประสานงานรวมถึงเจรจากับผูเชาในการเขาทํา
สัญญาเชา สัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นใดที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย จัดสงรายได 
นําสงคาใชจาย และชําระเงินใด ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานกองทรัสต รวมถึง
บริหารงานใหเปนไปตามสัญญาตาง ๆ ใหความชวยเหลือใหแกผูจัดการกองทรัสต 
ตามที่ผูจัดการกองทรัสตรองขออยางสมเหตุสมผล  ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสต
ประสงคจะขาย โอน ใหเชา โอนสิทธิการเชา หรือจําหนาย (ถามี) ไมวาโดยวิธีใด ๆ ซ่ึง
อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลอื่น ติดตอ ประสานงาน ใหขอมูล ยื่นเอกสาร และนําสง
คาธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที่ดินอันเกิดจากอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตมี
หนาที่ตองชําระ ภาษีหัก ณ ที่จายอันเนื่องจากการบริหารจัดการดังกลาว และ/หรือ
ภาษีอื่นใดที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยและ/หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ  ดําเนินการและ/หรือ
ประสานงานกับผูจัดการกองทรัสต และใหความชวยเหลือแกผูจัดการกองทรัสต ใน
การจัดการใหผูเชาของทรัพยสินของกองทรัสตไดรับบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ ใน
โครงการ ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการบริหารอสังหาริมทรัพยเปนไปตามแบบ
แสดงรายการขอมูลและกฎหมายที่เก่ียวของ เปนตน 

(ข) การจัดทําบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใด ๆ รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานทางการบัญชีที่ เ ก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับกองทรัสต เพื่อใหผู จัดการ
กองทรัสต ผูสอบบัญชี  และ/หรือ ทรัสตีหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย สามารถ
ตรวจสอบได ดําเนินการสงมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่ไดรับการรองขอใหแกผูจัดการ
กองทรัสต ผูสอบบัญชี  และ/หรือ ทรัสตี (แลวแตกรณี) ภายในสิบหา (15) วันทําการ
นับแตวันที่ไดทราบถึงหรือควรทราบถึงการรองขอดังกลาว เวนแตจะมีเหตุอันสมควร
หรือคูสัญญาตกลงเปนอยางอื่น รวมถึงจัดใหมีบัญชีและรายงานตาง ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูจัดการกองทรัสต เพื่อจัดสงบัญชี รายงาน และเอกสารที่เก่ียวของให
ผูจัดการกองทรัสต ภายในระยะเวลาที่ผูจัดการกองทรัสตกําหนด ทั้งนี้ ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจะจัดทําบัญชีดังกลาวตามหลักการบัญชีที่เปนที่รับรองโดยทั่วไป 
และจะดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเปน
ระยะเวลาอยางนอยหา (5) ป ใหอยูในสภาพสมบูรณ ครบถวน และพรอมใหผูจัดการ
กองทรัสตเขาตรวจสอบ รวมถึงอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) โดยผูจัดการกองทรัสต หรือ ทรัสตี ตามท่ีผูจัดการกองทรัสตหรือทรัสตีรองขอ  
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 (ค) การตลาด 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่พัฒนาและจัดใหมีแผนการโฆษณา แผนการสงเสริม
การขาย สําหรับอสังหาริมทรัพย โดยที่บรรดาคาใชจายใด ๆ ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการ
ดําเนินการตามแผนการดังกลาว กองทรัสตจะเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น ซ่ึงตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําป  

(ง) หนาที่ในการทําสัญญาในการจัดหาผลประโยชนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต  

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่จัดทําสัญญาเชา สัญญาบริการ และสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวของ ที่มีระยะเวลาสอดคลองกับสัญญาการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ
กองทรัสต (หากเปนกรณีที่กองทรัสตลงทุนในสิทธิการเชา) หรือมีระยะเวลาเปนไป
ตามที่ผูจัดการกองทรัสตกําหนด ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อใหผูเชา
ปฏิบัติตามหนาที่ เงื่อนไข และ/หรือ ขอตกลงท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา สัญญาบริการ 
และสัญญาอื่นใดที่เก่ียวของ ประสานงานกับผูจัดการกองทรัสตและอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเชาในเร่ืองที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง แกไข และ/หรือเลิกสัญญา
ขางตน จัดหา อํานวยความสะดวก รวมท้ังประสานงานกับผูจัดการกองทรัสต ในกรณี
ที่ผูเชามีความประสงคในการเพิ่ม ลด หรือยายสถานที่เชา 

(จ) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 

(ฉ) บรรดาคาใชจายอันเก่ียวกับการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพยตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 6 

(10) ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตประสงคจะใหบุคคลอื่นรับดําเนินการในงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของตนนอกเหนือจาก (9) ของขอนี้  ผูจัดการกองทรัสตตองคัดเลือกผูรับดําเนินการดวยความ
รอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของผูรับดําเนินการดวย ทั้งนี้ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการมอบหมายงานตองไมมีสาระที่ขัดหรือแยงกับประกาศ สช. 29/2555 

(11) ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตปลอยเชาอสังหาริมทรัพยทั้งหมดของกองทรัสตใหแกผูเชารายเดียว
โดยกองทรัสตไดรับคาตอบแทนท้ังหมดหรือบางสวนในรูปสวนแบงกําไร (Profit Sharing) 
ผูจัดการกองทรัสตตองมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูเชาราย
เดียวนี้ในลักษณะเดียวกับการวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพยขางตนดวย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ผูเชารายเดียวนี้จะสามารถจายคาเชาใหแกกองทรัสตไดครบถวนตามเงื่อนไขของสัญญาเชาและ
รายไดไมร่ัวไหล อันอาจทําใหกองทรัสตไมไดรับผลตอบแทนอยางเต็มที่ตามท่ีกองทรัสตพึงไดรับ 

ความรับผิด 

19.2.6 ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตบริหารจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามที่กําหนดใน สัญญานี้ สัญญาแตงต้ัง
ผูจัดการกองทรัสต หรือพระราชบัญญัติทรัสต ผูจัดการกองทรัสตตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแก
กองทรัสต และตองรับผิดอยางไมมีขอจํากัดความรับผิดในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ 
ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักที่เก่ียวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต ซ่ึง
รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินของกองทรัสต 

19.2.7 ในการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตไมตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแก
กองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตหรือบุคคลใด ๆ จากการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต หากผูจัดการ



 

54 

กองทรัสตไดปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังเย่ียงผูมีวิชาชีพ รวมทั้งดวยความชํานาญ 
โดยปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยางเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสต และเปนไปตาม
สัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวของ และขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมแกผูลงทุน (ถามี) 

ในการนี้ แมผูจัดการกองทรัสตไมตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแกกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตตาม
วรรคหน่ึง ผูจัดการกองทรัสตยังมีหนาที่ดําเนินการเรียกรองตอผูที่กอใหเกิดความเสียหายแกกองทรัสต หรือ
ผูถือหนวยทรัสต เพื่อใหกองทรัสต หรือผูถือหนวยทรัสตไดรับชดเชยความเสียหายตามความเปนจริง 

19.3 การเปล่ียนแปลงผูจัดการกองทรัสต 

19.3.1 เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสตมีดังตอไปนี้ 

(1) ผูจัดการกองทรัสตลาออกตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดไวในขอ 19.3.3 แหงสัญญานี้ 

(2) ผูจัดการกองทรัสตถูกถอดถอนจากการทําหนาที่เมื่อปรากฏเหตุดังตอไปนี้  

(ก) เมื่อปรากฏวาผูจัดการกองทรัสตมิไดจัดการกองทรัสตตามหนาที่ใหถูกตอง และ
ครบถ วนตามที่ กํ าหนดไว ในสัญญานี้  สัญญาแต ง ต้ั งผู จั ดการกองท รัสต 
พระราชบัญญัติทรัสตหรือประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เก่ียวของอื่น
ใด และการไมปฏิบัติหนาที่นั้นทรัสตีเห็นวาเปนการกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอกองทรัสต และ/หรือ ผูถือหนวยทรัสต และไมสามารถเยียวยาแกไขความ
เสียหายนั้นไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต 

(ข) ปรากฏขอเท็จจริงตอทรัสตีวาผูจัดการกองทรัสตมีลักษณะไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ในหมวด 1 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 
29/2555 และไมปฏิบัติตามคําส่ังของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามคําส่ังแตไม
สามารถแกไขไดภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

(ค) ปรากฏขอเท็จจริงวาการใหความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทรัสตของสํานักงาน 
ก.ล.ต. สิ้นสุดลง และผูจัดการกองทรัสตไมไดรับการตออายุการใหความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.  

(3) สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทรัสตหรือสั่งพักการปฏิบัติ
หนาที่ของผูจัดการกองทรัสตเปนเวลาเกินกวาเกาสิบ (90) วัน ตามประกาศ สช. 29/2555  

(4) ผูจัดการกองทรัสตสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือชําระบัญชี หรือถูกพิทักษทรัพย ไมวาจะเปนคําส่ัง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือไมก็ตาม 

19.3.2 วิธีการเปล่ียนแปลงผูจัดการกองทรัสตรายใหม 

(1) กรณีปรากฏเหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสตตามท่ีกําหนดไวในขอ 19.3.1 (2) (ข) หรือ 
(ค)   ใหทรัสตีเปนผูมีอํานาจในการถอดถอนผูจัดการกองทรัสตโดยไมตองมีการขอมติผูถือ
หนวยทรัสตตามขอ 16.8.2 (6) โดยในการดําเนินการแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหม  ใหทรัสตี
ขอมติผูถือหนวยทรัสตเพื่อแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหมภายในหกสิบ (60) วันนับแตวันที่
ปรากฏเหตุตามท่ีกําหนดไวในขอ 19.3.1 (2) (ข) หรือ (ค) และแตงต้ังบุคคลท่ีผูถือหนวยทรัสตมี
มติเห็นชอบภายในสามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอมติแลวแตไมไดรับมติ 
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ใหทรัสตีดําเนินการแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหมไดเองโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผู
ถือหนวยทรัสตโดยรวม 

กรณีปรากฏเหตุในการเปล่ียนแปลงผูจัดการกองทรัสตตามขอ 19.3.1 (2) (ก)ใหทรัสตีเปนผูมี
อํานาจในการถอดถอนผูจัดการกองทรัสตโดยใหทรัสตีเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อขอมติผู
ถือหนวยทรัสต และดําเนินการแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหมภายในหกสิบ (60) วันนับแต
วันที่ปรากฏเหตุตามขอ 19.3.1 (2) (ก) และแตงต้ังบุคคลที่ผูถือหนวยทรัสตมีมติเห็นชอบภายใน
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอมติเพื่อถอดถอนและแตงต้ังผูจัดการ
กองทรัสตรายใหมแลว แตไมไดรับมติ ใหทรัสตีดําเนินการถอดถอนผูจัดการกองทรัสตรายเดิม
และแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหมไดเองโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม  

การถอดถอนผูจัดการกองทรัสต ใหมีผลเมื่อทรัสตีบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต 
และทรัสตีไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับผูจัดการกองทรัสตเพราะการถอดถอน
ผูจัดการกองทรัสต  โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี้ และ/หรือ ตามพระราชบัญญัติทรัสต ตลอดจน
ประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  

(2) ใหผู จัดการกองทรัสตรายเดิมมีหนาที่ ดําเนินการตามที่ จําเปนเพื่อใหทรัสตี หรือผูจัดการ
กองทรัสตรายใหม แลวแตกรณี สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวรวมถึง
การลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของส่ิงที่สงมอบใหทรัสตีหรือ
ผูจัดการกองทรัสตรายใหมดวย  

19.3.3 การลาออกจากการเปนผูจัดการกองทรัสต 

หากผูจัดการกองทรัสตประสงคที่จะลาออก ใหแจงการลาออกเปนหนังสือใหผูถือหนวยทรัสต โดยการ
เผยแพรขาวผานระบบเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยและทรัสตีทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบ 
(120) วัน กอนวันที่กําหนดใหการลาออกมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ ตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือ
หนวยทรัสตและตอทรัสตี และในระหวางที่การลาออกยังไมมีผลใชบังคับนั้น ใหผูจัดการกองทรัสตใหความ
ชวยเหลือตามสมควรแกทรัสตีในการแตงต้ังบุคคลใหม (ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.) ใหเปนผูจัดการกองทรัสตรายใหมของกองทรัสตแทนที่ผูจัดการกองทรัสตรายเดิม โดยใน
ระหวางที่ทรัสตียังไมสามารถแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหมไดนั้น ใหผูจัดการกองทรัสตรายเดิมทําหนาที่
ตอไปจนกวาผูจัดการกองทรัสตรายใหมจะสามารถเขาปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไดอยางสมบูรณ
ตามสัญญานี้ 

19.3.4 การดําเนินการกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ไมวากรณีใด ๆ หากผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหทรัสตีจัดการกองทรัสตตามความ
จําเปนเพื่อปองกัน ยับยั้ง หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือ
หนวยทรัสตทั้งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการกองทรัสตแทนในระหวางนี้ได ทั้งนี้ ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 18.2.9 (8) แหงสัญญานี้ 

19.3.5 หนาที่ของผูจัดการกองทรัสตภายหลังสัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตสิ้นสุดลง 

เพื่อประโยชนแหงสัญญาขอนี้  ถอยคําตาง ๆ ดังตอไปนี้ ใหมีความหมายตามท่ีระบุไวในขอนี้ เวนแตสัญญา
จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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"ขอมูลที่เปนความลับ" หมายความวา บรรดาขอมูลที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนเจาของและเปนขอมูลที่
เปนความลับ และขอมูลของกองทรัสต และ/หรือของลูกคาปจจุบันของกองทรัสต หรือขอมูลซ่ึงโดยลักษณะ
ของขอมูลนั้นควรถือไดวาเปนขอมูลที่เปนความลับ ซ่ึงรวมถึง (แตไมจํากัดเพียง) ขอความที่เปนความลับนั้น 
ๆ ความลับทางการคา ความรูแหงวิธีการ (know-how) กลยุทธ แนวความคิด การดําเนินงาน ขอมูลเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายช่ือลูกคา แผนงาน โอกาสทางการตลาดและการดําเนินการธุรกิจตาง ๆ ไมวา
จะเปนขอมูลที่ไดรับโดยทางวาจา ที่เปนลายลักษณอักษร ที่บันทึกดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือใน
รูปแบบอื่น 

"การชักชวน (Solicitation)" หมายความวา การกระทําใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ไมวาในนาม
ของผูจัดการกองทรัสตที่ลาออกเองหรือ ผูจัดการกองทรัสตในกรณีที่สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตสิ้นสุด
ลง หรือในนามของบุคคลอื่น และไมวาเพื่อประโยชนของผูจัดการกองทรัสตที่ลาออกเองหรือของผูจัดการ
กองทรัสตในกรณีที่สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตสิ้นสุดลง หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น (ไมวาใน
ฐานะกรรมการ ผูถือหุน หุนสวน ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือ ฐานะอื่นใด) ซ่ึงเปนการชักชวน จูงใจ โฆษณา หรือ 
พยายามจะชักชวน จูงใจ หรือ โฆษณา หรือ การกระทําอื่นใดๆ ที่เปนการนําเสนอขอมูลที่มีผลทางธุรกิจ 

"ความสัมพันธทางธุรกิจ" หมายความวา การทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น
ทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูจัดการกองทรัสตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองปฏิบัติตออีกฝายหน่ึง เมื่อ
ธุรกรรมหรือการทํารายการดังกลาวคิดคํานวณเปนมูลคาไดต้ังแตรอยละสาม (3) ของสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของผูจัดการกองทรัสตหรือต้ังแตยี่สิบลาน (20,000,000) บาท ข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ทั้งนี้ 
การคํานวณขนาดของธุรกรรมหรือรายการดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม แตในการพิจารณาขนาดของธุรกรรมหรือรายการ
ดังกลาว ใหนับรวมขนาดของธุรกรรมหรือรายการที่เกิดข้ึนในระหวางหก (6) เดือนกอนวันที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลกลุมเดียวกัน 

"ลูกคาปจจุบัน" หมายความวา บุคคลใด ๆ ที่เปนผูเชาอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตในเวลาที่สัญญา
แตงต้ังผูจัดการกองทรัสตสิ้นสุดลง 

สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหผูจัดการกองทรัสตยังคงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) สงมอบงาน ระบบงาน รายช่ือลูกคา บัญชี เอกสาร และขอมูลใด ๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่
เปนผูจัดการกองทรัสต ไมวาจะเปนขอมูลความลับทางการคาหรือไมก็ตามใหแกทรัสตี และ/หรือ 
ผูจัดการกองทรัสตรายใหม ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ตามที่ทรัสตีรองขอตามสมควรเพื่อให
ผูจัดการกองทรัสตรายใหมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไดอยางตอเนื่องเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(2) ไมดําเนินการหรือประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายกับ หรือที่มีลักษณะเปนการแขงขัน
กันกับธุรกิจของกองทรัสตเปนระยะเวลาสอง (2) ป นับแตวันที่สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต
สิ้นสุดลง หนาที่ในขอนี้ใหรวมถึงการไมชักชวน ติดตอ หรือดําเนินการใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค
หรือเปนผลใหผูจัดการกองทรัสตซ่ึงสัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตสิ้นสุดลง มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับลูกคาปจจุบันของกองทรัสตในลักษณะที่เปนการแขงขันกับธุรกิจของกองทรัสตและ
มีลักษณะทรัพยสินที่เปนประเภทเดียวกันกับทรัพยสินหลักของกองทรัสต  ทั้งนี้ ไมหามลูกคา
ปจจุบันที่ประสงคจะมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการกองทรัสตเอง  ในกรณีมีขอสงสัย 



 

57 

ใหทรัสตีมีสิทธิรองขอใหผูจัดการกองทรัสตแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจนเจตนาดังกลาวของลูกคา
ปจจุบันเปนลายลักษณอักษรได 

(3) เวนแตเปนกรณีที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้ หรือจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากทรัสตี 
หรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือคําส่ังใด ๆ ที่ออกดวยอํานาจหนาที่โดยชอบดวย
กฎหมาย หรือกรณีที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของหนวยงานราชการใด ๆ ที่เก่ียวของ ผูจัดการ
กองทรัสตตกลงที่จะเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับของกองทรัสตโดยไมเผยแพรขอมูล แบบราง 
บัญชีรายช่ือลูกคา และเอกสารอื่นใดที่มีสาระสําคัญเปนขอมูลที่เปนความลับของกองทรัสตตอ
บุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากทรัสตีเสียกอน เปนระยะเวลา
สอง (2) ปนับแตวันที่สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตสิ้นสุดลง 

(4) ดําเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อใหผูจัดการกองทรัสตรายใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ตอเนื่องตามสัญญานี้ 

เพื่อประโยชนในการตีความกรณีมีขอสงสัย ขอสัญญานี้ไมใชบังคับกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเดียวกันกับผูจัดการกองทรัสต   

 19.4 ความขัดแยงทางผลประโยชนของผูจัดการกองทรัสต  

 การปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตตามสัญญานี้ ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ใชความรอบคอบและระมัดระวังในการ
ดําเนินการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสต โดยใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้  

19.4.1 ผูจัดการกองทรัสตตองไมมีผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต  และหากมี
กรณีที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตองสามารถแสดงไดวามีมาตรการหรือกลไกท่ีสามารถ
รองรับใหการจัดการกองทรัสตดําเนินไปในลักษณะที่เปนธรรม ไมเปนการเอาเปรียบกองทรัสต และเปนไป
ตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555   

19.4.2 ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตมีการจัดการกองทรัสตอื่นอยูดวย ทรัพยสินหลักของกองทรัสตที่ขออนุญาตเสนอ
ขายหนวยทรัสต  ตองไมเปนประเภทเดียวกับทรัพยสินหลักของกองทรัสตอื่นนั้น  เวนแตกองทรัสตอื่นนั้นเปน
กองทรัสตที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑที่กําหนดในภาค 3 ของประกาศ 
ทจ. 49/2555 

20. คาธรรมเนียมและคาใชจาย 

20.1 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่จะเรียกเก็บจากทรัพยสินของกองทรัสตไดตองเปนคาใชจายที่จําเปนและสมควรซ่ึง
เก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทรัสตโดยตรง ไดแก คาใชจายทั้งหมดที่เก่ียวของกับการดําเนินการใด ๆ เพื่อการ
กอต้ังทรัสต คาธรรมเนียมและคาใชจายจะเรียกเก็บจากกองทรัสตไดไมเกินอัตราที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 6 

ในการกําหนดคาธรรมเนียม และคาใชจายของแตละรายการใหเปนไปตามที่คูสัญญาที่เก่ียวของตกลงกันในแตละคราว
ซ่ึงแยกตางหากออกจากสัญญานี้ และคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงกองทรัสตจะเปน
ผูรับผิดชอบในภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีที่เก่ียวของ 
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20.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยทรัสต 

20.2.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยทรัสตไดแก   

(1) คาธรรมเนียมการโอนเงินใหเปนไปตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

(2) คาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสตใหเปนไปตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด  

(3) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยทรัสต หรือใบหนวยทรัสต ใหเปนไปตามอัตราที่
นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด  

(4) คาธรรมเนียมประเภทอ่ืน ๆ 

(ก)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยทรัสตกับนายทะเบียนหนวยทรัสตให
เปนไปตามอัตราที่ทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(ข) ค า ใ ช จ า ย อื่ น  ๆ  ที่ ผู ถื อ ห น ว ย ท รั ส ต ข อ ใ ห ผู จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต  ห รื อ 
นายทะเบียนหนวยทรัสตดําเนินการใหผูถือหนวยทรัสตเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติ ใหเปนไปตามที่จายจริง  

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในขอนี้ เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริง 

20.3 การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมและหรือคาใชจาย 

20.3.1 การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดไวในขอ 20.1 และขอ 20.2 แหงสัญญานี้ หากจะ
เปนผลเสียตอผูถือหนวยทรัสต เชน การเพิ่มคาธรรมเนียมและคาใชจาย ใหผูจัดการกองทรัสตเรียกประชุมผู
ถือหนวยทรัสตเพื่อลงมติเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญานี้ 

20.3.2  กรณีที่ผูจัดการกองทรัสตจะเปล่ียนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ผูจัดการกองทรัสตจะติดประกาศ
คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของผูจัดการกองทรัสตและสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายที่ใชเปนสถานที่ในการซ้ือขายหนวยทรัสต  ทั้งนี้ ในการเปล่ียนแปลงลดคาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายดังกลาว ผูจัดการกองทรัสตจะตองแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสิบหา (15) วันนับแต
วันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรือคาใชจายนั้น 

21. การแกไขเพิ่มเติมสัญญา 

21.1 การแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้ตองไมขัดหรือแยงกับเจตนารมณในการกอต้ังกองทรัสต และบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย พระราชบัญญัติทรัสต ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว  

21.2 การแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถือหนวยทรัสตตองไดรับมติของผูถือหนวยทรัสตตามที่กําหนดไว
ในขอ 16.8.2 (7) แหงสัญญานี้ เวนแตเปนการแกไขเพิ่มเติมตามคําส่ังของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แหง
พระราชบัญญัติทรัสต  

21.3 กรณีการแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้ในประเด็นที่ไมกระทบสิทธิของผูถือหนวยทรัสต หรือเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นโดย
ชัดแจง คูสัญญาสามารถทําความตกลงเห็นชอบรวมกันไดโดยไมตองขอมติของผูถือหนวยทรัสต 
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21.4 การแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้กรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําส่ัง  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวของ ออก
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน คําผอนผัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ังที่ใชอยูในปจจุบัน อันทําใหตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้  คูสัญญา
จะตองเขาทําความตกลงเพื่อแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี้ไดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ คําส่ังที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวโดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยทรัสต   

21.5 การแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้กรณีอื่น ๆ โดยทั่วไป  

หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้ในกรณีอื่นใดอันจะเปนคุณตอกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตมากกวา
ขอตกลงและเงื่อนไขเดิม และไมกระทบสิทธิของผูถือหนวยทรัสตโดยรวมและทําใหผูถือหนวยทรัสตไดประโยชน  
ใหทรัสตีมีอํานาจในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี้ไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองขอมติจากผูถือ
หนวยทรัสต อยางไรก็ดี การแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสัญญาที่เปนการแกไขในสาระสําคัญของสัญญานี้ จะตองไม
เพิ่มภาระใหแกผูจัดการกองทรัสตเกินสมควร หรือทําใหสิทธิเรียกรองใด ๆ ของผูจัดการกองทรัสตที่มีอยูแตเดิมเสียไป 
เวนแตการแกไขในสาระสําคัญดังกลาว จะไดรับความยินยอมจากผูจัดการกองทรัสต 

22. การเลิกกองทรัสต 

 เมื่อปรากฏเหตุการณดังตอไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต  

22.1 เมื่อจํานวนผูถือหนวยทรัสตลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหา (35) ราย  

22.2 เมื่อมีการจําหนายทรัพยสินหลัก และผูจัดการกองทรัสตไมสามารถดําเนินการเพ่ือใหกองทรัสตลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เปนมูลคารวมกันไมนอยกวาหารอยลาน (500,000,000) บาท หรือไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหา (75) ของมูลคา
ทรัพยสินรวมของกองทรัสต ภายในหนึ่ง (1) ปนับแตวันที่จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหลักดังกลาว  

22.3 กรณีที่มีเหตุตองเปล่ียนแปลงผูจัดการกองทรัสต แตทรัสตีไมสามารถหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเปนผูจัดการ
กองทรัสตรายใหมไดภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นับแตวันที่การปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการ
กองทรัสตรายเดิมสิ้นสุด และทรัสตีไดใชความพยายามตามสมควรในการขอมติของผูถือหนวยทรัสตเพื่อแตงต้ัง
ผูจัดการกองทรัสตรายใหมแลวแตยังไมสามารถแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหมได ในกรณีดังกลาวนี้ ใหทรัสตีขอมติ
จากผูถือหนวยทรัสตในการเลิกกองทรัสต 

22.4 เมื่อมีเหตุตองเปล่ียนแปลงทรัสตีแตมิอาจแตงต้ังทรัสตีรายใหมเพราะมีเหตุอันมิอาจหลีกเล่ียงได และผูมีสวนไดเสียได
รองขอตอศาลใหมีการแตงต้ังทรัสตีรายใหมแลว แตมิอาจแตงต้ังได 

22.5 เมื่อที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตมีมติใหเลิกกองทรัสตตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญานี้ 

ทรัสตีซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการชําระบัญชีกองทรัสตอาจดําเนินการชําระบัญชีเองหรือจัดใหมีผูชําระบัญชี โดยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในสัญญานี้  

ผูถือหนวยทรัสตจะไดรับเงินคืนเมื่อกองทรัสตมีทรัพยสินคงเหลือภายหลังจากไดหักคาใชจายและชําระหนี้ของกองทรัสตเมื่อเลิก
กองทรัสตแลวเทานั้น 
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23. การรวบรวม จําหนาย และ จัดสรรทรัพยสินเม่ือกองทรัสตสิ้นสดุ 

เมื่อกองทรัสตสิ้นสุดลง ใหทรัสตีทําหนาที่ชําระสะสางหนี้สินและคาใชจายใหเปนไปตามลําดับดังตอไปนี้  

(1)  คาใชจายที่เกิดจากการรวบรวม จําหนาย และจัดสรรทรัพยสิน 

(2)  คาธรรมเนียม คาภาษีอากรที่ตองชําระและที่คางชําระ 

(3)  คาตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติทรัสต คาใชจายในการดําเนินคดีของผูถือ
หนวยทรัสตตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติทรัสต และคาใชจายที่เก่ียวกับหรือ
เก่ียวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสตที่ทรัสตีมีสิทธิ เรียกเอาจากกองทรัสตไดโดยชอบตามกฎหมาย และ
คาตอบแทนทรัสตี 

(4)  หนี้อยางอื่น 

ในกรณีที่ทรัพยสินในกองทรัสตมีไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหเปนคาใชจายหรือชําระหนี้ในลําดับใดจนครบ   ให ทรัสตีชําระหนี้ใน
ลําดับนั้นโดยเฉล่ียตามสวนของมูลหนี้  

ในกรณีที่เมื่อไดหักคาใชจายและชําระหนี้ตามวรรคหน่ึงแลว หากกองทรัสตมีทรัพยสินคงเหลือ ใหทรัสตีจัดสรรสวนที่คงเหลือใหแก
ผูถือหนวยทรัสต 

ทั้งนี้ หากกองทรัสตสิ้นสุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรือลมละลาย และไมสามารถแตงต้ังทรัสตีรายใหมเพราะมีเหตุ
อันมิอาจหลีกเล่ียงไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต ใหผูชําระบัญชี หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลวแตกรณี 
เปนผูทําหนาที่แทนทรัสตีในการรวบรวม จําหนาย หรือจัดสรรทรัพยสินจนเสร็จสิ้น 

24. ขอสัญญาที่เปนโมฆะไมกระทบขอสัญญาที่สมบูรณ 

หากมีสัญญาขอใดขอหนึ่งภายใตสัญญานี้ที่ตกเปนโมฆะ ไมสมบูรณ หรือไมอาจบังคับไดตามกฎหมาย ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
คูสัญญาตกลงใหขอสัญญาหรือขอกําหนดอื่นในสัญญานี้ ยังคงมีผลสมบูรณและผูกพันคูสัญญาไดตามกฎหมาย เสมือนหนึ่งวาไม
มีสวนที่เปนโมฆะ ไมสมบูรณ หรือสวนที่ไมอาจบังคับไดตามกฎหมายอยูในสัญญานี้  และคูสัญญาตกลงรวมกันแกไขขอความ 
หรือขอตกลงท่ีเปนโมฆะ ไมสมบูรณ หรือไมมีผลบังคับใช ใหสมบูรณและสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมายและวัตถุประสงค
ของสัญญาฉบับนี้ 

25. ขอตกลงทีข่ัดหรอืแยงกับสัญญาฉบับนี้ 

 ในกรณีที่มีขอตกลง เนื้อหา หรือขอสัญญาอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ใหถือเอาขอกําหนดในสัญญาฉบับนี้
เปนสําคัญ โดยใหขอกําหนดในสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชเหนือขอตกลง เนื้อหาหรือขอสัญญาที่ขัดหรือแยงดังกลาว 
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สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนเปนสอง (2) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและทําความเขาใจกับขอความในสัญญาฉบับนี้
โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานพรอมประทับตรา (ถามี) ตอหนาพยานไวเปนสําคัญ   

 

ผูกอตั้งทรัสตและผูจัดการกองทรัสต 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

 

ลงช่ือ________________________ 

 

 

 

ลงช่ือ________________________พยาน 

 

ลงช่ือ________________________ 

 

ลงช่ือ________________________พยาน 

 

 

ทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

 

ลงช่ือ________________________       

 

 

 

 

ลงช่ือ________________________พยาน 

ลงช่ือ________________________ 

 

ลงช่ือ________________________พยาน 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับความเห็นชอบใหเปนผูจัดการกองทรสัต 

(สามารถขอรายละเอียดไดที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงทําหนาที่ผูจัดการกองทรัสต) 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางการถือหุน และโครงสรางการบริหารจดัการของบริษทัฯ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด จะทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) ของกองทรัสตเปนบริษัทจํากัดซ่ึง

จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนซ่ึงเรียกชําระแลว 10,000,000 บาท แบงออกเปนหุน

สามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการกองทรัสตโดยเฉพาะ บริษัท 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 99.99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

สรุปขอมูลสําคัญของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

ช่ือบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 

วันที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 23 เมษายน 2557 

ที่ต้ังของบริษัท 1121 หมูที่ 3 ถนนเทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 
100 บาท) 

ลักษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT 
Manager) 

ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (รอยละ 99.99) 

รายช่ือกรรมการ (1) นายกําธร ตติยกวี (ประธานกรรมการ) 

 (2) นายปยะพงศ พินธุประภา (กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร) 

 (3) นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน (กรรมการอิสระ) 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม นายกําธร ตติยกวี และนายปยะพงศ  พินธุประภา  ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

รายชื่อผูถือหุน 

1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  จํานวน 99,997 หุน (หรือรอยละ 99.99) 

2. นายสมยศ อนันตประยูร จํานวน 1 หุน (หรือรอยละ 0.001) 

3. นางจรีพร อนันตประยูร จํานวน 1 หุน (หรือรอยละ 0.001) 

4. นายปยะพงศ พินธปุระภา จํานวน 1 หุน (หรือรอยละ 0.001) 
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โครงสรางการจัดการ 

   
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

นายปิยะพงศ พนิธุประภา 

ฝ ายนักลงทุนสัมพันธและ 

สนับสนุนปฏบัิตงิาน 

ผูอํานวยการฝ าย 

นายธนภทัร อนนัตประยูร 

ผูชวยผูจัดการ  

เจาหนาท่ี  

 

ฝ ายการตลาด 

และพัฒนาธุรกจิ 

ผูอํานวยการฝ าย 

นายปิยะพงศ พนิธุประภา 

ผูชวยผูจัดการ 

นายรชต ตราชูวณิช 

ฝ ายกาํกับตรวจสอบ บริหาร 

 และจัดการความเส่ียง 

ผูอํานวยการฝ าย 

นายโกศล แยมลีมูล 

ผูชวยผูจัดการ  

เจาหนาท่ี  

กรรมการผู มีอํานาจลงนาม 

(1) นายกําธร ตติยกวี  

(2) นายปิยะพงศ พนิธุประภา  

กรรมการอิสระ 

(3) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน 

หนาท่ีหลัก 

จดัการประชุมผูถือหนวยทรัสต และการ

เปิดเผยขอมูล รับเร่ืองรองเรียน และ

สนบัสนนุการปฏิบตัิงานทัง้หมด 

หนาท่ีหลัก 

กําหนดกลยุทธและแผนงานตามนโยบาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ดําเนนิการเพ่ือจดัหาผลประโยชนและวาง

แผนการลงทนุ 

หนาท่ีหลัก 

กําหนดกลยุทธตามนโยบายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และกํากบัดูแล

และจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการและการลงทนุ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสต ี

(สามารถขอรายละเอียดไดที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ซ่ึงทําหนาที่ทรัสตีของกองทรัสต) 
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เอกสารแนบ 4 

บัญชีทรัพยสิน 

ลําดับ โครงการ ที่ตั้ง รายละเอียดทรัพยสิน พื้นที่เชาอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่เชาหลังคา 

(ตารางเมตร) 

1 โครงการศูนยกระจาย

สินคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 1 

และโครงการศนูย

กระจายสนิคา WHA 

ลาดกระบัง Phase 2 

ตําบลคลองสาม

ประเวศ อําเภอ

ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

- กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 

38139 เลขที่ดิน 18 หนาสํารวจ 5599 

เนื้อที่ 35 ไร) 

- กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคาพรอม

สํานักงาน จํานวน 1 หลัง  (ตึก 1 ช้ัน 

เช่ือมกับตึก 2 ช้ัน)  

- กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและทรัพยสิน

อื่นๆ  อันเปนสวนควบของที่ ดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบใน

อาคารและทรัพยสินอื่นที่ เ ก่ียวของ 

เก่ียวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชน

ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

35,092.97 

 

- 

2 โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด ก.ม. 18) 

ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพลี

(บางพลีใหญ) 

จังหวัด

สมุทรปราการ 

- สิทธิการเชาที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนด

เลขที่ 666 เลขท่ีดิน 299 หนาสํารวจ 

306 เนื้อที่ 43 ไร 3 งาน 28 ตารางวา

และโฉนดเลขที่ 38919 เลขท่ีดิน 298 

หนาสํารวจ 5678 เนื้อที่ 30 ไร 3 งาน 39 

ตารางวา) 

- กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคารวม 7 

หลัง ไดแก 

(1) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา A   

1 หลัง 

(2) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา B   

1 หลัง 

(3) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา CD 

(นับเปน 1 หลัง) 

(4) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา EF 

(นับเปน 1 หลัง) 

(5) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา GH 

(นับเปน 1 หลัง) 

(6) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา I   

72,179.48 23,976.30 
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ลําดับ โครงการ ที่ตั้ง รายละเอียดทรัพยสิน พื้นที่เชาอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่เชาหลังคา 

(ตารางเมตร) 

1 หลัง และ 

(7) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินคา J   

1 หลัง 

กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและทรัพยสิน

อื่ น  ๆ  อัน เปนส วนควบของอาคาร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบในอาคาร

และทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ เก่ียวเนื่อง

และจําเปนตอการใชประโยชนของท่ีดิน

และอาคารในโครงการ 

3 โครงการ WHA 

Mega Logistics 

Center (ถนนบาง

นา-ตราด ก.ม. 23) 

ตําบลบางเสาธง 

อําเภอบางพลี 

(บางพลีใหญ) 

จังหวัด

สมุทรปราการ 

- กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 

18265 เลขที่ดิน 120 หนาสํารวจ 1119 

เนื้อที่ 53 ไร 15.8 ตารางวา โฉนดเลขท่ี 

8504 เลขที่ ดิน  83 หนาสํารวจ  1271 

เนื้อที่ 10 ไร 2งาน 80 ตารางวา โฉนด

เลขที่ 5533 เลขที่ดิน 853 หนาสํารวจ 

33128 เนื้อที่ 2 งาน 63.1 ตารางวา และ

โฉนดเลข ท่ี  5534 เลขที่ ดิน  76 หนา

สํารวจ 33129 เนื้อที่ 2 งาน 63ตารางวา) 

- กรรมสิ ทธิ์ ในอาคาร โ ร ง งานพร อม

สํานักงาน A B และ C จํานวนรวม 3 

หลัง 

- กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและทรัพยสิน

อื่นๆ  อันเปนสวนควบของที่ ดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ งานระบบใน

อาคาร  และทรัพยสินอื่นที่ เ ก่ียวของ 

เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง  และ จํ า เ ป น ต อ ก า ร ใ ช

ประโยชนของที่ดิน และอาคารโครงการ  

59,835.00 

 

50,641.04 
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เอกสารแนบ 5 

ตัวอยางหลักฐานแสดงสิทธิ หรือใบหนวยทรัสต 



มูลคาที่ตราไวหนวยละ บาท        ใบทรัสต  
Par Value of  Baht Each       Trust Certificate  

จํานวนหนวยทรัสตทั้งหมด   หนวย        ทุนชาํระแลว   บาท 
Total Trust Unit    Unit        Total Paid-Up Capital  Baht  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

ผูจัดการกองทรัสต : บรษิัท ดับบลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จํากัด 
REIT Manager :WHA Real Estate Management Company Limited 

เลขที่ 1121 หมูที ่3 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270โทร. 0 2753 3159 
No. 1121, Moo 3, Thepharak Road, ThepharakSub-District, MuangSamutPrakan District, SamutPrakan10270 Tel. +66 27533159 

ทรัสตี: บรษิัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกัดที่อยู:เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทร. 0 26733888 
Trustee KASIKORN Asset Management Co., Ltd. Address:No. 400/22, KASIKORNBANK Building, 6th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen Nai Sub-District, Phaya Thai District, Bangkok 10400 Tel.  +66 26733888 
ผูถือหนวยทรัสตไมสามารถขายคืนหรือไถถอนหนวยทรัสตได หนวยทรัสตนี้สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแต (1) การโอนหนวยทรัสตนั้นเปนเหตุใหผูถือหนวยทรัสตที่มีสัญชาตติางดาวถือหนวยทรัสตเกินกวารอยละ49ของจํานวน
หนวยทรัสตที่จําหนายไดทั้งหมด และ (2) การโอนหนวยทรัสตนั้นเปนเหตุใหสัดสวนการถือหนวยทรัสตของผูถอืหนวยทรัสตรายหนึ่งรายใด, ผูจดัการกองทรัสต, และทรัสตี รวมถึงกลุมบุคคลเดียวกัน (ถามีการถือหนวยทรัสต) ไมเปนไปตาม
กฎหมาย 
Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferable without limitation except (1) such transfer shall cause the number of trust units held by foreigners exceeding 49% of the total trust units sold 
and (2) such transfer shall cause the trust units holding ratio by any trust unitholder, REIT Manager and Trustee including its associated persons(if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated laws. 

ชื่อผูถือหนวยทรัสต 
Name of the Trust Certificate Holder 
 
เลขทะเบียนผูถือหนวยทรัสต    จํานวนหนวย    เลขที่ใบสําคัญ 
Trust Unitholder Registration No.   No. of Units    Certificate No. 
 
วันที่ออกใบสําคัญ 
Date of Issuance 
 

 
 

 

 

นายทะเบียนผูรับมอบอํานาจ 
Authorized Registrar 



โปรดอาน 
Please read before 

endorsing this 
certificate. 

1. ใหผูขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพยทาํแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรพัย ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
If you wish to have ownership of securities transferred to your name, please use the form designated by the securities registrar for this purpose. 

2. ใบหลักทรพัย ที่ผูโอนและผูรับโอนหลักทรัพย ลงลายมือชื่อสลักหลังการโอน 
Both the transferor and transferee must endorse the certificate(s) of the securities being transferred. 

3. เอกสารที่ตองยื่นประกอบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพยตามที่นายทะเบียนกําหนด โดยสามารถตรวจสอบไดจากwww.tsd.co.th 
Please see www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request forownership transfer. 

ลงลายมือชื่อผูโอน 
Signature of transferor 

 

ลงลายมือชื่อผูรับโอน 
(ผูที่ตองการลงทะเบียนเปนผูถือหุน) 

Signature of transferee 
(who desires to have his names entered in the 

register of securities holders) 
ลงลายมือชื่อผูมีอํานาจ 

ประทับตรานายทะเบียน/บริษัท 
Authorized signature with the seal of the registrar/company ชื่อ-สกลุ ของผูรับโอน (ตัวบรรจง) 

Full name of transferee in block letters 
1 

ลงลายมื่อชื่อผูรับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อชื่อผูโอน (Signature of Transferor) ตัวบรรจง (In block letters) 

 

2 

ลงลายมื่อชื่อผูรับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อชื่อผูโอน (Signature of Transferor) ตัวบรรจง (In block letters) 

 

3 

ลงลายมื่อชื่อผูรับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อชื่อผูโอน (Signature of Transferor) ตัวบรรจง (In block letters) 

 

4 

ลงลายมื่อชื่อผูรับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อชื่อผูโอน (Signature of Transferor) ตัวบรรจง (In block letters) 

 

5 

ลงลายมื่อชื่อผูรับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อชื่อผูโอน (Signature of Transferor) ตัวบรรจง (In block letters) 

 

6 

ลงลายมื่อชื่อผูรับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อชื่อผูโอน (Signature of Transferor) ตัวบรรจง (In block letters) 
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เอกสารแนบ 6 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่จะเรียกเก็บจากทรัพยสินของกองทรัสต 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รวม 9.25% - - - - 

 คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต  0.75% อัตราพื้นฐาน :  

ไมเกิน 0.25% ตอปของราคาทุน
ของทรัพยสินหลักของกองทรัสต 
ทั้งนี้ ราคาทุนของทรัพยสินหลัก
ดังกลาวไมรวมมูลคาทรัพยสินที่ได
จําหนายไปในภายหลัง และราคา
ทุนของทรัพยสินหลักประเภทสิทธิ
การเชา (Leasehold) ที่นํามา
คํานวณคาธรรมเนียมจะคิดเฉพาะ
ชวงระยะเวลาที่สิทธิการเชายังมีผล
บังคับใชเทานั้น และ 

ไมเกิน 0.25% ตอปของมูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนในตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบัน
ทางการเงิน 

รายเดือน 

 

ตามที่จายจริง คาธรรมเนียมในการไดมาซึ่ง
ทรัพยสินของกองทรัสต (Acquisition 
fee)  

กรณีทรัพยสินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผูจัดการกองทรัสต 

ไมเกิน 0.75% ของมูลคาทรัพยสินที่
ไดมาของกองทรัสต  

กรณีทรัพยสินอื่น 

ไมเกิน 1.0% ของมูลคาทรัพยสินที่ไดมา
ของกองทรัสต 

คาธรรมเนียมในการจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินของกองทรัสต  

(Disposal fee)  

ไมเกิน 0.50% ของมูลคาทรัพยสินที่ได
จําหนายไปของกองทรัสต 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

 คาธรรมเนียมทรัสตี และผูเก็บรักษา
ทรัพยสิน 

.0 75% ไมเกิน 0.25% ตอปของราคาทุน
ของทรัพยสินหลักของกองทรัสต  
ทั้งนี้ ราคาทุนของทรัพยสินหลัก
ดังกลาวไมรวมมูลคาทรัพยสินที่ได
จําหนายไปในภายหลัง และราคา
ทุนของทรัพยสินหลักประเภทสิทธิ
การเชา (Leasehold) ที่นํามา
คํานวณคาธรรมเนียมจะคิดเฉพาะ
ชวงระยะเวลาที่สิทธิการเชายังมีผล
บังคับใชเทานั้นและ 

ไมเกิน 0.25% ตอปของมูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนในตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบัน
ทางการเงิน 

รายเดือน 

 

- - 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 0.5% ไมเกิน 0.50% ตอปของเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทรัสต 

รายเดือน 

 

- - 

 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
  

3.0% ตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้ง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ทั้งนี้ 
คาธรรมเนียมผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยดังกลาว  ไดรวม

รายป 

 

ตามที่จายจริง คาธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุง
อาคาร และการกอสรางพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ไมเกิน 2.0% ของมูลคา
กอสราง  
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาใชจายในการดูแลบริหารจัดการ
และบํารุงรักษาทรัพยสิน ในสวนที่
ไมเปนสาระสําคัญ (Minor Repair 
or  Maintenance1)  คาคอมมิชชั่น 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย คา
เบี้ยประกัน คาบํารุงสาธารณูปโภค
สวนกลาง และคาภาษีโรงเรือนไว

(เฉพาะกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตได
มอบหมายใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ควบคุมงานกอสรางพัฒนา
อสังหาริมทรัพยใหมเพิ่มเติม และการ
ปรับปรุงทรัพยสินอื่นที่มิไดมาจาก
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูบริหาร

                                                      
1  คาใชจายในการดูแลบริหารจัดการและบํารุง รักษาทรัพยสินในสวนที่ไมเปนสาระ สําคัญ (MInor Repair or  Maintenance)  หมายถึง คาใชจายในการดูแลรักษาความสะอาด การดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน การรักษา

ความปลอดภัยในโครงการ รวมทั้งการดูแลบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณตางๆ ภายในอาคาร (เฉพาะกรณีที่ไมมีผูเชา) และภายนอกอาคาร  
การดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาทรัพยสิน ในสวนทีไ่มเปนสาระสําคัญ (Minor Repair or  Maintenance) รวมถึง คาใชจายประจําตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจางบริการของผู
ใหบริการที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว เชน 
- การวาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย 
- การวาจางคนสวน หรือ บริษัทในการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน รวมทั้งวัสดุอุปกรณในการในการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน 
- การเก็บ และกําจัดขยะ  
- การวาจางชาง หรือวิศวกรประจําโครงการ ผูจัดการหรือผูดูแลโครงการ  
ทั้งนี้ ไมรวมถึง 
- คาใชจายที่เกิดจากการสึกหรอของทรัพยสินจากการใชงานตามปกติ 
- คาวัสดุสิ้นเปลือง 
- การซอมแซม และการติดตั้งงานระบบตาง ๆ ที่มีความจําเปน เพิ่มเติม 
- คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางอาคาร (เชน เสา คาน ผนัง พื้น หลังคา) เปนตน 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

แลว) อสังหาริมทรัพย)    

 คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการ
ดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย 

0.05% ในอัตราไมเกิน 0.05% ของทุนชําระ
แลว 

รายป - - 

 คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบ
บัญชีและการตรวจสอบภายใน 

0.10% ตามที่จายจริง รายป - - 

 คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม คาใชจายจัดทํา
รายงาน หรือบทวิจัย 

0.02% ตามที่จายจริง รายป - - 

 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากการกูยืม
เงินจากธนาคาร 

4.0% ตามที่จายจริง - - - 

 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน - - - 1.0% ตามที่จายจริง 

 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาดานการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย เชน กรณีกองทรัสต
ลงทุนในตางประเทศ เปนตน 

- - - 2.5% ตามที่จายจริง 

 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ - - - 1.0% ตามที่จายจริง 

 คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย - - - 3.0% ไมเกิน 3.0% ของมูลคาหนวยทรัสตที่
เสนอขาย 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

หนวยทรัสต 

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกูยืม 
หรือการออกตราสารที่มีลักษณะเดียวกัน  

- - - 2.0% ตามที่จายจริง 

 คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา
อสังหาริมทรัพยอื่นที่มิใชคาใชจายใน
การดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษา
ทรัพยสินในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ 
(Minor Repair or  Maintenance) ตาม
สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

 คาใชจายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ กรณีที่มีการระดมทุน 

- - - 1.0% ตามที่จายจริง 

 คาใชจายในการประชุมผูถือหนวยทรัสต
และการจัดทําเอกสารประกอบประชุมผู
ถือหนวยทรัสต 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

 คาใชจายอื่น ๆ      

(1) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายใน
การประเมินคา และ/หรือ สอบทานการ
ประเมินคาทรัพยสิน 

0.01% ตามที่จายจริง รายป - - 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

(2) คาใชจายอื่นใดที่ เ กี่ยวของกับการ
จัดการอสังหาริมท รัพย  เชน  การ
สงเสริมการขาย  คาสาธารณูปโภค 
คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน เปน
ตน 

0.01% ตามที่จายจริง - - - 

(3) คาจัดทําและจัดพิมพรายงานประจําป 
และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับผูถือ
หนวยลงทุน  ตลอดจน  คาแปลและ
จัดสงเอกสารดังกลาว 

0.01% ตามที่จายจริง - - - 

(4) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และ
จัดสงหนังสือบอกกลาว หนังสือตอบโต 
เอกสาร ขาวสาร ประกาศและรายงาน
ตางๆ ถึงผูถือหนวยทรัสต รวมถึงการ
ลงประกาศหนังสือพิมพ 

0.01% ตามที่จายจริง - - - 

(5) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจาย
ประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 
การเพิ่มทุน  และ /หรือ  ลดทุน  เชน 
คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป 
คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ คา
ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร 

0.01% ตามที่จายจริง - - - 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เปนตน 

(6) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยทรัสต คา
เอกสารการลงบัญชีกองทรัสต 

0.01% ตามที่จายจริง - - - 

(7) ค า ใ ช จ า ยอั น เ กี่ ย ว เนื่ อ ง จากการ
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมสัญญา
กอตั้งทรัสต และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิ บั ติ ต า ม กฎหม า ย  แ ล ะ /ห รื อ 
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของ 

0.01% ตามที่จายจริง - - - 

(8) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายอื่นๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต 

0.01% ตามที่จายจริง - - - 

(9) คาใชจาย และ/หรือ คาธรรมเนียมที่
เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทรัสต เชน 
ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
หนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
และคาใชจายในการเตรียมและจัดทํา
เอกสารสัญญา เปนตน 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

(10) คาธรรมเนียมผูแทนหรือตัวแทน (Agent 
or Property Broker) (ถามี) ในการซื้อ 
จัดหา จําหนาย หรือโอนสิทธิ 

- - - 3.0% ตามที่จายจริง 

(11) คาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพื่อการ
จัดหา  ได มา  จํ าหน าย  จ าย  โ อน
สินทรัพย  ทรัพยสิน  หลักทรัพยของ
กองท รัสต  เ ช น  ค า ใช จ าย ในการ
จําหนาย หรือ โอนสิทธิ์ คาธรรมเนียม
การโอน เปนตน 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(12) คาภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากร
แสตมปใดๆ  ที่ เ กี่ยวกับการซื้อขาย
หลักท รัพย  อสั งหา ริมท รัพย  หรือ
ทรัพยสินอื่นของกองทรัสต  เชน  คา
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย และจะถูก
หักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขาย
หลักทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย คาใชจาย
ใ น ก า ร โ อ น ห ลั ก ท รั พ ย  ห รื อ 
อสังหาริมทรัพย เปนตน 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(13) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายใน - - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 



 

77 

 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

การประเมินคาทรัพยสิน 

(14) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม 
ค าธรรม เนี ยมผู สอบบัญชีต อการ
ตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน 
คาใชจายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(15) คาใชจายในการรับชําระเงินคา ซื้อ
หนวยทรัสต เชน คาธรรมเนียมธนาคาร 
คาอากรแสตมป  คาไปรษณียากร คา
โทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(16) ค า จั ด ทํ า  จั ด พิ ม พ  ใ บ จ อ ง ซื้ อ
หนวยทรัสต ใบทรัสต ใบเสร็จรับเงิน 
ใบกํากับภาษี และแบบฟอรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับกองทรัสต และคาใชจาย
ในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยทรัสต 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(17) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือชี้ชวน 
ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสาร
ดังกลาว 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

(18) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวง
ถามหรือการดําเนินการตามกฎหมาย
เพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ หรือคาใชจาย
ดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล 
เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหนวยทรัสต 
ผู จัดการกองทรัสต  หรือ  ทรัสตี  ซึ่ ง
เกี่ยวของกับกองทรัสต 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(19) คาใชจายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานและการบริหารทรัพยสิน
ของกองทรัสต รวมถึงการคาใชจายใน
การดําเนินคดีทางศาล เชน คาใชจาย
ในการดําเนินคดี  คาใชจายในการยึด
ทรัพยสิน  คาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู จัดการกองทรัสตเพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
ค า ใ ช จ า ย ด า น ก ฎหม า ย ใ น ก า ร
ดําเนินคดีทางศาล คาธรรมเนียมศาล 
คาสินไหมทดแทนความเสียหายแก
บุคคลภายนอก คาจดทะเบียนจํานอง 
คาจดทะเบียนปลอดจํานอง คาใชจาย
เ กี่ยวกับการจดทะเบียนตางๆ  กับ

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ คาใชจายใน
ดานนิติกรรม คาใชจายในการแกไข
สัญญา เปนตน 

(20) คาใชจายในการดําเนินคดีของทรัสตีที่
ฟองรองใหผู จัดการกองทรัสตปฏิบัติ
ตามหนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากผูจัดการกองทรัสต
เพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสตทั้ง
ปวงหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(21) คาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอก
สําห รับความเ สียหายที่ เ กิด ขึ้นอัน
เนื่ อ งมาจากการ ดํา เนิ น ง านของ
กองทรัสต ในสวนที่เกินจากคาสินไหม
ทดแทน ที่กองท รัสต ได รับภายใต
กรมธรรมประกันภัย 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(22) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายใน
การเลิกกองทรัสตหรือเปลี่ยนแปลง
ผูจัดการกองทรัสต หรือ ทรัสตี 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(23) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแล - - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 

ตลอดอายุกองทรสัต รายครั้ง 

เพดาน % ของ 
NAV ตอป    
(ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทําธรุกรรม

ในแตละครั้ง          
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราที่คาดวาจะเรียกเก็บ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชี
กองทรัสตจนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทรัสตกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(24) คาภาษี คาธรรมเนียม และ/หรือ 
คาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสต 

- - - ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 2 :  

สรุปรายงานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย 
 























 
 

 1 

 (  74-2-67 )  

 !WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.18" 

-  (  34) 

 18+700 ( )  

   

 

(  R0140/2014) 

 

 
 



 

 (  74-2-67 ) 

  !WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.18" 

-  (  34) 

  18+700 ( )  

   

 

1.  : R0140/2014 

 

2.  /  :     ( ) 

 

3.  : 9  . . 2557 

 

4.  :  (Market Value for the 

Existing Tenancy)  (Market Value of Leasehold 

Interest)  (For the 

remaining period of Land Lease Agreement) 26  276  

 (  1  2557) 

 (Subjects to Property Management Agreement 

by Real Estate Investment Trust)  

 

5.  : -  (  34) 

 18+700 ( ) 

 ( )  

  

 

6.  :  

 (

)   !WHA 

Mega Logistics Center Bangna-Trad km.18" 

 

 :-  



     

  666  38919  2 

  74  2  67 

 (74.6675   29,867 ) 

 -  2  

-  

 10.00   

 152.00  

 432.0   

  

!WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.18" 

    

  

 7  

    

9.00     

  

(Warehouse Farm)   

  

  3 

  10.0  

 

 

 
 

 

 

 

( . )  ( . ) 

1)  #  ( ) 

1.1)  A, B (Hitachi Transport) 11/8, 11/9 19,964.00 19,738.00

1.2)  C ( APL Logistics) 11/5 4,330.00

1.3)  D (Menlo Worldwide) 11/2 4,330.00 8,400.00

1.4)  E (Kerry Logistics) 11/6 4,330.00

1.5)  F (Yusen Logistics) 11/3 4,330.00 8,400.00

1.6)  G (KAGA Electronics) 11/7 4,648.00

1.7)  H (Central Retail) 11/4 4,330.00 8,748.00

1.8)  I, J (DKSH) 11/10, 11/11 25,884.00 24,236.00

 #  72,146.00 69,522.00 

  



 

 
 

 

 

 

( . )  ( . ) 

2)  -

2.1)  (  WHA ) 72.00 72.00

2.2) 3 8.00

2.3)  30,000.00 9,740.00

2.4)  2.00 1,530.00 -

2.5)  1.50  700.00 -

2.6)  ( ) 150.00 -

2.7) 3 -

2.8) ( , , ) 1 

 

     

 ( ) 

 

    

 ( ) 

 :  

    

( )    

   

 :   

   

   

 : 1  2557 ( ) 

 : 30  (

 26  276 ) 

 :  (

) 

 :   

   

  

 

 

 

 



7.  :      

 

 

8. /  : -  ! " (  .1-2) 

 ! " 

 ( . . 2557)

  -  

  

 

9.   :  

 

10.  :  

    
 

   

1 666 299 306 43 3 28 

2 38919 298 5678 30 3 39 

 74 2 67 

 :  (Leasehold) 

 : 1)    

  2)    

  3)    

 : 1)  666  38919  30  

 4  2554     

( ) 

  2)  38919  5   16  

2555   ( )  

 

11.  :  ( )   

 

12.  :  (Income Method)   

(Cost Method) 

 

 

 



12.1  

 

 
 WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km. 18

 

 : 

 (Market Value for the Existing Tenancy)  

(Market Value of Leasehold Interest)  (For the remaining 

period of Land Lease Agreement) 26  276  

  1 2557 ( ) 

 : 9  2557

 (

) 
: 1  2557 

 

 :

 : 74  2  67  74.66750  

: 30 

 : 4  2554

 : 3  2584

 27  117  : 27.32055 ( ) 

 : ( )

 ( ) 

 
 

 

(Gross Floor Area)  

-  A : 8,476.00 9,868.00

-  B : 11,488.00 9,870.00

-  C, D : 8,660.00 8,400.00

-  E, F : 8,660.00 8,400.00

-  G, H : 8,978.00 8,748.00

-  I : 15,496.00 14,936.00

-  J : 10,388.00 9,300.00

 : 72,146.00 69,522.00

 (Net Lettable Area - NLA) : 72,179.48 ( ) 

- Hitachi Transport -  A, B : 19,944.99 ( ) 

- APL Logistics -  C : 4,337.69 ( ) 

- Menlo Worldwide -  D : 4,337.69 ( ) 

- Kerry Logistics -  E : 4,337.69 ( ) 

- Yusen Logistics -  F : 4,337.69 ( ) 

- KAGA Electronics -  G : 4,692.69 ( ) 

- Central Retail -  H : 4,337.69 ( ) 

- DKSH -  I, J : 25,853.35 ( ) 

 

  

- Hitachi Transport -  A, B : 1  2555 31  2564 9  6  357 

- APL Logistics -  C : 1  2555 31  2559 5  2  267 

- Menlo Worldwide -  D : 15  2554 14  2559 5  2  128 

- Kerry Logistics -  E : 1  2555 28  2561 6  3  326 

- Yusen Logistics -  F : 1  2555 31  2558 3  4  145 

- KAGA Electronics -  G : 1  2555 31  2560 5  3  53 

- Central Retail -  H : 1  2556 31  2559 1  (  2 ) 2  53 

- DKSH -  I, J : 16  2555 15  2565 10  7  282 

 : ( )

 : ( )

 

 



 

-  :

-  :

 /  (Occupancy Rate)

-  : 100% ( ) 

-  (  25) : 97% (  3%) 

-  26 : 80% (  20%) 

-  27 : 70% (  30%) 

-  28  : 50% (  50%) 

 

( )

-  :     ( ) 

-  : 1  2557 ( ) 

-  : 30  ( ) 

-  

  

1) 1  2557 31  2557 : 215,151.49

2) 1  2558 31  2558 : 1,307,653.91

3) 1  2559 31  2559 : 1,408,626.01

4) 1  2560 31  2560 : 1,512,627.28

5) 1  2561 31  2561 : 1,619,748.58

6) 1  2562 31  2562 : 1,730,083.52

7) 1  2563 31  2563 : 1,843,728.51

8) 1  2564 31  2564 : 1,960,782.86

9) 1  2565 31  2565 : 2,081,348.83

10) 1  2566 31  2566 : 2,205,531.77

11) 1  2567 31  2567 : 2,543,792.27

12) 1  2568 31  2568 : 3,723,318.41

13) 1  2569 31  2569 : 3,835,017.96

14) 1  2570 31  2570 : 3,950,068.50

15) 1  2571 31  2571 : 4,068,570.56

16) 1  2572 31  2572 : 4,190,627.68

17) 1  2573 31  2573 : 4,316,346.51

18) 1  2574 31  2574 : 4,445,836.90

19) 1  2575 31  2575 : 4,579,212.01

20) 1  2576 31  2576 : 4,716,588.37

21) 1  2577 31  2577 : 4,858,086.02

22) 1  2578 31  2578 : 5,003,828.60

23) 1  2579 31  2579 : 5,153,943.46

24) 1  2580 31  2580 : 5,308,561.77

25) 1  2581 31  2581 : 5,467,818.62

26) 1  2582 31  2582 : 5,631,853.18

27) 1  2583 31  2583 : 5,797,851.01

28) 1  2584 31  2584 : 3,951,573.94  (  3  2584)

-   (  9 . .2557 - 31 . .2557) 

-  (  1 . .2584 - 3 . .2584) 

-      

  ( ) : ( )

 : 1.00%  ( )

 

-  : - (   )

-  : - (   )

 : - (   )

 (  2 ) : 1.00%  ( )

 (Discount Rate) : 10.50%

 (Reversionary Yield) : 0.00%



12.2   (Solar PV Rooftop) 

 

 
 WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km. 18

(Solar PV Rooftop)

 

 
 

: 

 (Market Value for the Existing Tenancy)  

(Market Value of Leasehold Interest)  25  

 (Subjects to the Proposed Property 

Management Agreement by Property Fund)   1  2557 ( )

 : 9  2557

 ( ) : 1  2557

 :

 : 23,976.30

: 25 ( )

 : 30 2557

 : 29 2582

 : ( )

 

  

  WHA Corporation  

( )   WHA Corporation  ( )
: 23,976.30  ( ) 

 : ( )

  25 

  25 

  

 /  (Occupancy Rate)

-  : 100% ( ) 

 

( )

-  :     ( ) 

-  : 1  2557 ( ) 

-  : 30  ( ) 

-  : - (  ) 

-     

  : - (  ) 

 : - (  ) 

 

-  : - (  ) 

-  : - ( ) 

 : - (  ) 

 : - (  ) 

 (Discount Rate) : 10.50%

 (Reversionary Yield) : 0.00%

 

  





 
 

 2 

 !WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.23" 

-  

-  (  34) 

 23+400 ( ) 

   

 

(  R0141/2014) 

 

       
 



 

 !WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.23" 

-  

 -  (  34) 

  23+400 ( ) 

   

 

1.  : R0141/2014 

 

2.  /  :     ( ) 

 

3.  : 9  . . 2557 

 

4.  :  (Market Value for the 

Existing Tenancy) 

 

(Subjects to Property Management Agreement by Property 

Fund)  

 

5.  : -  -

 (  34)  23+400 

( )  650.0  

   

 

6.  :  

 (

)   !WHA Mega 

Logistics Center Bangna-Trad km.23"  

 

:- 

  



     

  4  

 65  21.9  (65.05475   26,021.90 

)  

 8.00  

 490.0   

 

 !WHA Mega Logistics Center Bangna-

Trad km.23" 

 

    

  

 3  

    

   

  

(Warehouse Farm)   

  

  

3.0-4.5   10.0-12.0  

 

 

  

 
 

 ( . )  ( . ) 

1)  # ( ) 

1.1) C1 (Menlo Worldwide) 7,404.00 47,257.50

1.2) A1 (Nissan Motor) 9,324.00 

1.3) A2 (Nissan Motor) 9,792.00 

1.4) B2 (Nissan Motor) 4,356.00 

1.5) B3 (Nissan Motor) 15,048.00 

1.6) C2 (Nissan Motor) 6,084.00 

1.7) B1 (Starbucks Coffee) 7,704.00 7,550.00

- 6,012.00 

-  (  Cold room+Ante room) 1,692.00 

 # 59,712.00 54,807.50

 



  

 
 

 ( . )  ( . ) 

2)  

2.1) 115.00  

47,257.50

2.2) 184.00 218.00

2.3) 1  

2.4)  27,900.00 29,400.00

2.5)  2.00 1,457.00 -

2.6) 1  -

2.7) ( , , ) 1  -

 

     

 ( ) 

 

    

 ( ) 

 :  

    

( )    

   

 :  

 

 : 1  2557 ( ) 

 : 30  

 :  (

) 

 :   

   

   

 

7.  :      

 



8. /  : -  ! " (  "1-5)  

 !

"   

( . . 2557)

  -  

  

 

9.   :  

 

10.  :  

    
 

   

1 5533 77 33128 0 2 63.1 

2 5534 76 33129 0 2 63.0 

3 8504 83 1271 10 2 80.0 

4 18265 1 1119 53 0 15.8 

 65 0 21.9 

 

 :  (Freehold) 

 :     ( ) 

 : 1)  5533, 5534  8504  

  2)  18265  

 ( ) 

 

11.  :  ( )   

 

12.  :  (Income Method)  (Cost 

Method) 

 

 

 

 

 



12.1  

 

 

 
 

: 

 (Market Value for the Existing Tenancy) 

   1  

2557 ( ) 

 : 9  2557 

 ( ) : 1  2557 

 65 - 0 - 21.9  : 26,415.90

 

 (Gross Floor Area - GFA) : 59,712.00  ( )

: 54,807.50

-  B1 : 7,550.00

  

-  A1, A2/1, A2/2, B2, B3/1, B3/2, B3/3,C1, 

C2, , ,  
: 47,257.50  

  

 (Net Lettable Area - NLA) : 59,835.00 ( ) 

- Menlo Worldwide -  C1 : 7,453.00 ( ) 

  

- Nissan Motor -  A1, A2/1, A2/2, B2, B3/1, 

B3/2, B3/3,C2 
: 44,813.00  ( ) 

 

- Starbucks Coffe -  B1 : 7,569.00 ( ) 

 

  

- Menlo Worldwide -  C1 : 1  2556 28  2561 5  3  326 

  

- Nissan Motor -  A1, A2/1, A2/2, B2, B3/1, 

B3/2, B3/3,C2 
: 1  2556 31  2561 4  182  8  357  

  

- Nissan Motor -  A1, A2/1, A2/2, B3/1, 

B3/2, B3/3,C3  
1  2561 31  2566 5  3  357  

- Starbucks Coffee -  B1 : 1  2556 31  2566 10  9  53 

 : ( )

 : ( )

 

-  :

-  :

 /  (Occupancy Rate)

-  : 100% ( ) 

-  : 97% (  3%) 

 

( )

-  :     ( ) 

 
-  

 
: 

1  

2557 
( ) 

 

-  : 30  ( ) 

-  

 

         



 
 

       

1) 1  2557 31  2557 : 159,932.15 .-

2) 1  2558 31  2558 : 972,040.22 .-

3) 1  2559 31  2559 : 1,047,097.50 .-

4) 1  2560 31  2560 : 1,124,406.49 .-

5) 1  2561 31  2561 : 1,204,034.76 .-

6) 1  2562 31  2562 : 1,286,051.88 .-

7) 1  2563 31  2563 : 1,370,529.50 .-

8) 1  2564 31  2564 : 1,457,541.46 .-

9) 1  2565 31  2565 : 1,547,163.78 .-

10) 1  2566 31  2566 : 1,639,474.77 .-

11) 1  2567 31  2567 : 1,890,919.60 .-

12) 1  2568 31  2568 : 2,767,716.46 .-

13) 1  2569 31  2569 : 2,850,747.96 .-

14) 1  2570 31  2570 : 2,936,270.39 .-

15) 1  2571 31  2571 : 3,024,358.50 .-

16) 1  2572 31  2572 : 3,115,089.26 .-

17) 1  2573 31  2573 : 3,208,541.94 .-

18) 1  2574 31  2574 : 3,304,798.19 .-

19) 1  2575 31  2575 : 3,403,942.14 .-

20) 1  2576 31  2576 : 3,506,060.41 .-

21) 1  2577 31  2577 : 3,611,242.22 .-

22) 1  2578 31  2578 : 3,719,579.48 .-

23) 1  2579 31  2579 : 3,831,166.86 .-

24) 1  2580 31  2580 : 3,946,101.87 .-

25) 1  2581 31  2581 : 4,064,484.93 .-

26) 1  2582 31  2582 : 4,186,419.48 .-

27) 1  2583 31  2583 : 4,312,012.06 .-

28) 1  2584 31  2584 : 4,441,372.42 .-

29) 1  2585 31  2585 : 4,574,613.59 .-

30) 1  2586 31  2586 : 4,711,852.00 .-

-  (  9 . . - 31 . .) 

-       

  ( ) : - ( ) 

 : 1.00%  (  )

 

-  : - (   )

-  : - (   )

 : - (   )

 : 1.00%  (  )

 (Discount Rate) : 9.00%

 (Reversionary Yield) : 7.50%

 

 

 



12.2  (Solar PV Rooftop) 

 

     

 : 

 (Market Value for the Existing Tenancy)  

 (Market Value of Leasehold Interest)  25  

   1  2557 

( ) 

 : 9  2557 

 ( ) : 1  2557 

 :  

 : 50,641.04

: 25 ( )

 : 1 2557

 : 31 2582

 : ( )

 :

  

  WHA Corporation  

( )   WHA Corporation  ( ) 
 50,641.04  ( ) 

 : ( )

  25 

  25  

 /  (Occupancy Rate)

-  : 100% ( ) 

 

( )

-  :     ( ) 

-  : 1 2557 ( ) 

-  : 30  ( ) 

 

-      

 

  : - (  ) 

 : 0.0% (  ) 

 

-  : - (  ) 

-  : - (  ) 

 : - (  ) 

 : 0.00% (  ) 

 (Discount Rate) : 10.50%

 (Reversionary Yield) : 0.00%
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�������
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“��������	 WHA Ladkrabang Distribution Center Phase1 ��
 Phase2” 
��%%�&���'�	!��&�(�� �����) !�%�*��� (��
��,-��) %/	��� 
"	�0�!����	�-�4��� (�5	��&��%���
�������	����� �	���
&��) 
5���%�	����6	� �78������	���
�8, �7*�	���
&�� ��������6	��� 
 

(�������	
�	� R0142/2014) 

 

   
 

 
       

 

 

 

 

 

 
 



�������	���
��������	�������� 
�������
�	�	���������	������	�	����!"��#��$ 

“��������	 WHA Ladkrabang Distribution Center Phase1 ��
 Phase2” 
��%%�&���'�	!��&�(�� �����) !�%�*��� (��
��,-��) %/	��� 

"	�0�!����	�-�4��� (�5	��&��%���
�������	����� �	���
&��) 
5���%�	����6	� �78������	���
�8, �7*�	���
&�� ��������6	��� 

1. ��7�����	��� : R0142/2014 �� VL/or/L441/2557 

2. '#�������	/�%�	7�����; : ������ ������������ ������������ ��	��� (��	��) 

3. 8�������
��������	 : 9 ���	
� �.!. 2557 

4. 8�*5���
����7���	��	� : "�#��	��$��%	&�	�&	�'�**	��%	����+��� (Market Value for the 

Existing Tenancy) ��&	���,���-��%	�'�**	&%�&� 3�6$# ����	�

�'���	�������
�������'&���,���	����+�"��'���	�������
� (Subjects 

to Property Management Agreement by Real Estate 

Investment Trust) 8 ������  1 �;!���	
� �.!. 2557 '�	����

��&<+���'���'	=	�8� 

5. ���*� >��������� : &� 3��
$%>	
"�?����	�-�@��� ('<	������+��
�'���# 	��%�� 

�	�������) 
��	�<����# 	�+8��	� -��	���!"&#����	8 

300 .0  � �&�  " � �� ��� �� '	 ��� � � �!  � �&� 	��� ���� 

��+������	��� 

6. �	��
������������� : ����
�'�������������$��%	 ������8�'��=�&	��C��	
"�����
�'��

��D �����'��=�F (���	�8	�#	����&	����'	�'��=�F��������"���+*	&

�%�' �# 	 � � �%	 �� 3� )  -�# �%  ��� ��� � �� 	� 	� ��� �'� ��# 	� �# � �

'	=	�8$�?>�'�����$�'�# 	��,��G ��,������������	�����'���#	��

!$�
�����	
'���#	 ���	
�����
�?�
'�+������ 3:- 

   � ����� 
�������#�
 ���'	�'��=�F?J�������������� 38139 ����, 3�������

&	����'	�'��=�F  35 -�% (��,� 14,000 &	�	��	) ����8��$�

�����D ��$���	
�����
� (&����) ����#	��#	�&��?����	�-�@�

�� ('<	������+��
�'���#	��%�� �	�������) ����	8 14.0 

��&� �#	�����&������'������	8 160.0 ��&� ?�
����	��Q�

'$�'+�����������������	8 752.0 ��&� '>	�����������<�

�#� ��������������'�����<���#	���#	 ����+�����D ����&� 3��	�	�

����'���#	��#��'	=	�8$�?>�'�����$�'�# 	��,��G  



�   �	�	�����������	� 

�	�	�����'���# 	��# ��'�	����	���	��� 2 ���� (����'���# 	 

WHA Ladkrabang Distribution Center Phase1 �� 

Phase2) ��#��'	=	�8$�?>��,��G ����+�������'���#	 Phase1 

��6$# "�#���?
����# � '%������'���#	 Phase2 ����+����%�'�# 	�

�#��'�D����
��# �
�#� ������6$# ��%	��# 	"�#���?
���>	
"�

������ 1 �;!���	
� 2557  

?�
����8�����'���# 	 ������8��	�	� Modern Built-to-Suit 

Warehouse �������# �
 �, 3��������	�'���# 	 �, 3����'�	����	� 

���, 3�������'%�'���# 	 ��# ���	������������	�	���

'	=	�8$�?>�?����	�������� ���, 3������ 3	��������>�
 4.5 

&��&%�&	�	���&� ��	�'$ ��	�������, 3�  12 .00 ��&�  

���	
�����
��	�	�?�
'�+������ 3 

 

�	��
������	�	�����������	� 

�	��	� 7�	��	�	� 
(��*�x��*�) 

�# >���� 
*	��&&���� 
(*	�	���*�) 

�# >����*	� 
0&���@	*������	�  

(*	�	���*�) 
1) �	�	���������	 Phase1 120.00 x 141.00 18,155.97  17,955.00 
- �, 3��������'���#	��'�	����	� 2 �� 3�  

('$� 12.00 �. ����� 3	���� 4.5 &��/&�.�.) 

18,155.97   

'�����$�'�# 	��,��G     

- �# ��
	� 1 �+�    

- <���'�.���	�������&��#�������%����	
�� 3	 14,508.00   

- �� 3������&$�� 3� '$�����	8 2.00 ��&� 325.00 �.  

2) �	�	���������	 Phase2 120.00 x 135.00 17,163.62  16,934.00 
- �, 3��������'���#	��'�	����	� 2 �� 3�  

('$� 12.00 �. ����� 3	���� 4.5 &��/&�.�.) 

17,163.62   

'�����$�'�# 	��,��G     

- <���'�.���	�������&��#�������%����	
�� 3	 6,010.00   

- �� 3������&$�� 3� '$�����	8 2.00 ��&� 435.00 �.  

�8��� >�6��  35,319.59  34,889.00 

 

�    �	��
�������@@	�'�	��
��@@	&��	� (��	���*	�
�/	��	��@@	�'�	) 

 (�$�	
�����
�"��	
�	�) 

�    �	��
�������@@	�'�	��
��@@	&��	� 
 (�#	����&	�'�	��	'�**	��%	) 



�    �	��
������	�
�/	��@*	�7��*����&# >��*���*��*� >�
���&�6	�����6	�������� (��	���*	�7��������-����&) 
�$%'�**	 : ���'&������	"��	����������'&�[

�������� ������������ ������������ 

��	��� (��	��) ��� ������ ����������

�� ���
� ��'�&� ������#��� ��	��� 

��&<+���'��� : � �,� � � \� �� &� � �# 	 ��� � �D � 6$# � �� � 	 �

� '� � � 	 �� � � �� � 
�  " � � 	 � �� � � 	

6 � � � � ?
 � �� � 	 � � �� � 
� '� � " �#  �%

������'&�[ 

�������������'�**	 : 1 �;!���	
� 2557 (��#	���+���� 3���) 

��
����	����	� : 30 ��  

�%	&��������	� : �#	����&	�'�**	����	�[ (�$&	�	�"�

�	
�	�) 

��,���-����'�	��* : �%	&����"��	�����	�-�# ���<Q�  

�%	=+��	� �%	�	�&�	� �%	>	��?����,�� 

>	����	�+��#����� ����� 3
������>�
  

 

7. �	�	����!"�0�������� : �������#�
 ����-]]# 	 �� 3	����	 �������	
�� 3	 ����?��!���� 

���	�'	=	�8���?
��� 

 
8. 7���/	6�� / �J6�	���������87��� : ����
�'��&� 3��
$%"���&�, 3���� “'���D�����	�” (�����8��	
��� �.3) 

@Q��<$���	���"�#"�#���?
��������� “����>�����'���#	” &	�����	!

6����,�������+������	��� 

 
9. !����	���K�	7����M  : -�%�� 

 

10. ����	����; :  

!N���������7��� ��7����� 6��	�/	�8% ��# >����*	�����	����; 
-��  �	� *	�	�8	 

38139 18 5599 35 0 00 
 

'��=�"�������  :  <,�����'��=�F (Freehold) 

6$#<,�����'��=�F  :  ������ ������������ ������������ ��	��� (��	��)   

>	��6$�������&���'��-�#  :  1) &����	�����D ����������=�	�	��'���-�
 ��	��� (��	��) 

  

 2) �%���%	����	�����
����	 10 ��  ?�
������ ����] ?���'&��'� 

(�����!-�
) ��	��� ������ 26 =���	�� 2554 



11. �	�0'���
!�'��������7������� : ��,���	��+&'	����� (����>�����'���#	)   

12. 8���	���
��������	 : ��=�����	��	
-�# (Income Method) ����=�����	�&#��+�  

(Cost Method) 

12.1  ��8�7���# >������������	 
���*M	�0��	���
��������	!��8����%	��	�-�� 
 

�����	��
������������� 

��8_����"�#"��	���������$��%	 
 

: 

�$��%	&�	���'��&�`	���,���%�'�# 	��#��'�D� 100% ��&	�'�**	��%	�� ��+��� (Market 

Value for the Assumption that the Construction is 100% Completed and Tenancy) ��

&	���,���-��#�&�����, 3��&# �&%�&� 3�6$# ��� �	��'���	�������
����������'&�[ 8 ������  1 

�;!���	
� 2557 (�����������+�) 

��������������$��%	 : 9 ��(	�� 2557 
�������	��%	����#	���+���� 3���  (��	���&	���,���-�������'&�[) : 1 �O,%�	�� 2557 
��, 3������� 35 -�% : 14,000.00 &	�	��	 

�, 3�����	�	� 

�, 3����"�#'�
��� (Gross Floor Area - GFA) : 35,319.59 &	�	���&� (��	��8�	�������	�	�) 

�, 3����&	�"���+*	&�%�'�#	� : 34,889.00 &	�	���&� 

- LF Logistics (Phase1) : 17,955.00 &	�	���&� 

- LF Logistics (Phase2) : 16,934.00 &	�	���&� 

�, 3������%	'+�=���� (Net Lettable Area - NLA) : 35,092.97 &	�	���&� (�#	����&	�'�**	��%	) 

- LF Logistics (Phase1) : 18,155.97 &	�	���&� 

- �D���+{ � (Phase2)  : 12,597.00 &	�	���&� 

- �%	� (Phase2)  : 4,340.00 &	�	���&� 

�	
�����
�'�**	��%	��'�**	����	�?�
'����� 

'�**	��%	 �����������'�**	 ������'� 3�'+�'�**	 ��
����	��%	 ��
����	��%	�����,� 

- LF Logistics (Phase1) : 1 &+�	�� 2554 30 ���
	
� 2569 15 ��  12 ��  175 ��� 

- �D���+{ � Phase2) : 15 ���	�� 2558 14 ���	�� 2568 10 ��  10 ��  134 ��� 

��
����	&%�'�**	��%	 : (����	�������'� 3�'+�'�**	��%	��� 3���) 

��,���-��,��G : (�$"��	
�	�������) 

���*M	�0��	���
��������	 
����	8�	���&�	�%	��%	����&�	�%	����	�&	�'�**	 ��&	�'>	�&�	���&� 

- �	��%	��%	�, 3����&	�'�**	��%	 : �$"�&	�	�����	8�	����'����'� 

- �	��%	��%	���%	����	�&	�'>	�&�	���&� : �$"�&	�	�����	8�	����'����'� 

��&�	�	��������� / ��#	"�#����
�'�� (Occupancy Rate) 

- ����%	���%	&	�'�**	 : 100% ('��&�`	�&	�'�**	��%	) 

- ��,��'� 3�'+�'�**	��%	 : 97% ('�	���'�	������&�	�%	����6,����� 3'$* 3%) 

����	8�	��%	"�#�%	
"��	���	�����	� 

�%	����	�&	��	
�����
�'�**	&%�&� 3�6$#����	��'���	�������
� (�#	����&	����-�# ����#�) 

- 6$#����	��'���	�������
� : ������ ������������ ������������ ��	��� (��	��) 

- �����������'�**	 : 1 �;!���	
� 2557 (�������	��%	����#	���+���� 3���) 

- �	
+'�**	����	� : 30 ��  ��'	�	�<&%�'�**	-�# (�Q 3��
$%����#�&���"�'�**	) 

 

- �%	&�������%	"�#�%	
"��	�����	� 

 

 

 

 

 

     



�����	��
������������� 
 

�� ��� ��������&#�'�**	����	�[ ���������'�**	����	�[ 

1) 1 �;!���	
� 2557 31 =���	�� 2557 : 69,416.36 .-�	� 

2) 1 ���	�� 2558 31 =���	�� 2558 : 421,900.73 .-�	� 

3) 1 ���	�� 2559 31 =���	�� 2559 : 454,478.31 .-�	� 

4) 1 ���	�� 2560 31 =���	�� 2560 : 488,033.22 .-�	� 

5) 1 ���	�� 2561 31 =���	�� 2561 : 522,594.78 .-�	� 

6) 1 ���	�� 2562 31 =���	�� 2562 : 558,193.19 .-�	� 

7) 1 ���	�� 2563 31 =���	�� 2563 : 594,859.55 .-�	� 

8) 1 ���	�� 2564 31 =���	�� 2564 : 632,625.89 .-�	� 

9) 1 ���	�� 2565 31 =���	�� 2565 : 671,525.23 .-�	� 

10) 1 ���	�� 2566 31 =���	�� 2566 : 711,591.55 .-�	� 

11) 1 ���	�� 2567 31 =���	�� 2567 : 820,727.73 .-�	� 

12) 1 ���	�� 2568 31 =���	�� 2568 : 1,201,289.39 .-�	� 

13) 1 ���	�� 2569 31 =���	�� 2569 : 1,237,328.07 .-�	� 

14) 1 ���	�� 2570 31 =���	�� 2570 : 1,274,447.92 .-�	� 

15) 1 ���	�� 2571 31 =���	�� 2571 : 1,312,681.35 .-�	� 

16) 1 ���	�� 2572 31 =���	�� 2572 : 1,352,061.80 .-�	� 

17) 1 ���	�� 2573 31 =���	�� 2573 : 1,392,623.65 .-�	� 

18) 1 ���	�� 2574 31 =���	�� 2574 : 1,434,402.35 .-�	� 

19) 1 ���	�� 2575 31 =���	�� 2575 : 1,477,434.43 .-�	� 

20) 1 ���	�� 2576 31 =���	�� 2576 : 1,521,757.46 .-�	� 

21) 1 ���	�� 2577 31 =���	�� 2577 : 1,567,410.18 .-�	� 

22) 1 ���	�� 2578 31 =���	�� 2578 : 1,614,432.48 .-�	� 

23) 1 ���	�� 2579 31 =���	�� 2579 : 1,662,865.46 .-�	� 

24) 1 ���	�� 2580 31 =���	�� 2580 : 1,712,751.42 .-�	� 

25) 1 ���	�� 2581 31 =���	�� 2581 : 1,764,133.97 .-�	� 

26) 1 ���	�� 2582 31 =���	�� 2582 : 1,817,057.99 .-�	� 

27) 1 ���	�� 2583 31 =���	�� 2583 : 1,871,569.73 .-�	� 

28) 1 ���	�� 2584 31 =���	�� 2584 : 1,927,716.82 .-�	� 

29) 1 ���	�� 2585 31 =���	�� 2585 : 1,985,548.32 .-�	� 

30) 1 ���	�� 2586 31 =���	�� 2586 : 2,045,114.77 .-�	� 

- '�	����"��%��&#��%����	'�**	����	� (����%	� 9 ��.
. - 31 &.�.) ������[ ���	�8	�#	�����%	"�#�%	
"��	�����	� ?�
�J���
�	��%	"�#�%	
"��	�����	��%���� �� 

- �%	&�������%	"�#�%	
"��	�����	������%	���� �%	=+��	� �%	�	�&�	� �%	>	��?����,�� >	����	�+��#����� ���%	��� 3
������>�
&%	�G  

�%	����	�����	� �%	=+��	����%	�	�&�	� (����'� 3�'+�'�**	��%	) : (�#	����&	��%	����	��#	�&#�) 

�%	@%��@�'%�����'Q����"�����%	��	���%	 : 1.00% ����	
-�#��� (�� 3��� 36$# ��%	&#���,�"�#�
$%"�'>	��� 
���#��	��',���'>	�) 

�%	>	��?����,�� 

- �	���&�	�%	��%	�, 3����"�'�**	 : - (-�%���	�8	 ?�
�#	����&	��%	����	��#	�&#� @Q�����-�# "��%	����	��#�) 

- �	���&�	�%	��%	&�	�����'� 3�'+�'�**	 : - (-�%���	�8	 ?�
�#	����&	��%	����	��#	�&#� @Q�����-�# "��%	����	��#�) 

�%	������>�
 : - (-�%���	�8	 ?�
�#	����&	��%	����	��#	�&#� @Q�����-�# "��%	����	��#�) 

 
�%	��%	����������	��<-]�%������!-�
 ��,������'	�	�'	
-]]# 	 : 1,980 

�	�&%���  (����������� 1 ��.
.54 <Q� 31 ��.�. 57 ��,��'� 3�'+�'�**	�����	�

�����%	��%	�#�
�� 10 �+�G 3 �� ) 

���'�	�����,���	��$�����	����
�'�� (�	
+�	�	� 2 �� ) : 1.00% ����	
-�#��� (�� 3��� 36$# ��%	&#���,�"�#�
$%"�'>	��� 
���#��	��',���'>	�) 

��&�	����� (Discount Rate) : 9.00% 

��&�	6�&���� (Reversionary Yield) : 7.50% 

 
 





 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 : 
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและ 

การปนสวนกําไรตามสมมติฐานสําหรับป 
ต้ังแต 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 

































 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 : 

หนังสือรับรองจากทรัสตี 
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